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PRAEFATIO 

Codices manuscriptos, qui Simplicii in libros Aristotelis de Anima 

commentaria aut integra aut partem continent, Adolfus Torstrik in 

bibliothecis Italiae Galliae Hispaniae Britanniae duodecim omnino in- 

spexit. Sunt autem hi: 

I Lavrentrianus 85,21 forma maxima, chartaceus, saeculi XIII aut A 

XIV, optime scriptus. initium prooemii (p. 1.2) in hoe libro, ut in re- 

liquis praeter tres, quos infra dicam, omnibus deest. charta multis locis 

atramento exesa postea allitis scidulis resarta est, in quibus quae de- 

perierant rescripta sunt. exitum totius operis neque hic codex neque 

ullus alius, quem novimus, integrum tradit. hic liber totus collatus et 

lectionis discrepantia ubique a me adnotata est. scripturas primariam 

et correctam siglis A’ et A? distinxi. 

II Neavourranus ΠῚ D 10, forma maxima, chartaceus, saeculi XIV. L 

praeter alia fragmenta partes quasdam horum commentariorum continet. 

collata sunt aliqua p. 280 307 310—313 317—320. lacunae, quae passim 

occurrunt, cum iis, quae in codice A sunt redintegrata, ita congruunt, ut 

ex illo fonte memoriam huius libri fluxisse necessario existimandum sit. 

ΠῚ Esrensis Mutinensis III F 4, forma maxima, chartaceus, saeculi XV. kh 

collati sunt nonnulli loci p. 317 319 320 323—329, in quibus maximus 

cum codice L consensus, usus paene nullus apparet. 

IV Marctanus 222, forma maxima, membraneus, saeculi XV. insunt B 

Simplicii commentaria in Aristotelis de Caelo et de Anima libros. collata 

sunt quae p. 3—25 leguntur, alia (p. 85—91 324—329) passim inspecta. 

eum codice L maxime consentit, ad verba scriptoris vel restituenda vel 

complenda exigui momenti est. 

V Marcranus Cl. IV cod. 19, forma maxima, chartaceus, saeculi XV, 

ex Laurentiano, ut ait Torstrik, descriptus. 
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VI. VIL Amsrostanus A 45 inf. et Amprostanus A 185 sup., forma 

maxima, chartacei, saeculi XV. uterque cum Aldina prorsus consentit. 

ING VIII Amsrosianus Εἰ 118 sup., forma maxima, chartaceus. Aristotelis 

de Anima libros cum exigua parte horum commentariorum et Sophoniae 

paraphrasi continet. prooemium Simplicii integrum exhibet, a duabus 

manibus scriptum: amisso enim uno folio quae interierant novo folio 

inserto ab altera manu multo minoribus litteris adscripta sunt, ut dimi- 

dium modo prioris paginae compleatur. prior manus, quae eadem 

Aristotelis verba et reliqua quae sunt Simplicii conscripsit, saeculi XV 

ineuntis esse videtur. praeter prooemium duae modo commentariorum 

particulae (p. 6,18 — 7,13 ἀναγχαία et prologus libri IT p. 81 — 82, 12) 

insunt, quibus singula scholia partim eadem partim paulo recentiore 

manu scripta aut media interposita aut subiecta sunt. in exitu libri ΠῚ 

tria discerni possunt commentaria, quae tamen ad Simplicium nihil pertinent. 

collatum est prooemium usque ad p. 4,32 et reliqua, quae supra dixi. — 

© ex hoe libro initium prooemii in Ambrosianum J 4 (C), exemplum 

editionis Aldinae, ab Octaviano Ferrario, ut Ceriani vir doctissimus 

arbitratur, transcriptum est. 

M IX Oxontensts Colleg. Nov. 243, forma maxima, chartaceus, sae- 

euli XVI, mendose scriptus. discrepantia lectionis cum codd. B et R 

iisque, qui infra dicentur, P et V plerumque congruit. passim excussus 

est p.3 6 80—84 325—329. 

H X Baroccranus 70 quadratus, chartaceus, saeculi XVI. ex quo 

pauea collata sunt (p. 193 sq.), sed haec ipsa librarii neglegentiam satis 

aperte ostendunt. epilogum ex Sophoniae de anima paraphrasi inedita 

descriptum infra in Supplemento II subiciemus. 

D XI Marrrrensts Biblioth. Nat. 54, quadratus, bombycinus, saeculi XIV, 

foliorum 222. prooemium totum et commentaria usque ad p. 31,19 

continet. paulo longius quam reliqui, quos cognovimus, libri a Lau- 

rentiano discedit et nonnunquam meliorem lectionem exhibet. prooemii 

p. 1. 2 Iriarte in catalogo suo descripsit, reliqua omnia collata sunt. 

XII Marrirensis Biblioth. Nat. 35, forma maxima, chartaceus, sae- 

culi XVI, foliorum 82, ex codice D descriptus, quocum plane congruit. 

Ad hos libros a Torstrikio investigatos duo accedunt: 

V XIII Vinvosonensis phil. gr. 97, forma maxima, chartaceus, saeculi XV 

aut XVI, foliorum 140. duae in hoe manus discernuntur, quarum altera 

primum librum totum, initium secundi et tertium praeter dimidiam paginam, 

quae ipsum initium libri continet, altera reliquam partem secundi et initium 
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tertii scripsit. collata sunt nonnulla a Meklero viro doctissimo Vindo- 

bonensi p. 80, 2— 83,20 316,15 — 329 extr. 

XIV Aveustanus (Monacensis) 417, forma maxima, chartaceus, 

saeculi XV vel potius XVI. Simplicii commentariis in extremis quatuor 

foliis (195*X— 198%) subiecta est Alexandri Aphrodisiensis ἐν τῷ περὶ 

ψυχῆς δευτέρῳ περὶ vod χατ᾽ ᾿Αριστοτέλην commentatio. incipit νοῦς ἐστι χατ᾽ 

᾿Αριστοτέλην τριττός (= Alex. de anima ed. Ald. f. 143%7), excerpta sunt 

capita περὶ vod, περὶ tod ἐν ἕξει vod, περὶ tod ποιητιχοῦ vod. contuli Simplicii 

prooemii quantum habet (Ὁ. 3—6) et exitum totius operis p. 316,15— 

329, 34, alia nonnulla ex secundo et tertio libro passim inspexi. 

Horum librorum in iis, quae a Laurentiano differunt, summus et inter 

se et cum codd. BMR consensus apparet. 

XV _ Postremo editio Aldina, quam Franciscus Asulanus a. 1527 

epistula ad Alexandrum Campegium Bononiae episcopum designatum 

praemissa Venetiis edidit, ipsa quoque libri manuscripti locum tenet; 

cuius discrepantiam omnem praeter ea quae p. 3 dixi vitia perpetuo 

adnotavi. 

Transtationes a Torstrikio hae commemorantur 

I Simplictt commentarii in libros de Anima. quos Ioannes Faseolus 

Patavinus ex Graecis Latinos fecit. Venetiis apud Octavianum Scotum 1543. 

initium speciminis gratia a Torstrikio descriptum in Supplemento III ex- 

hibui. ipse Faseoli exemplum non vidi. 

II Commentaria Simplicit Profundissimi, et acutissimi Philosophi in 

treis libros de Anima... Evangelista lungo Asulano wilerprele. 

Venetiis apud Hieronymum Scotum 1553 [in p. extr. 1554, iterata a. 1564. 

1587]. initium prooemii cum recentior interpres in Graeco exemplari non 

inveniret, ex priore illa translatione descripsit. in exitu commentariorum 

utraque translatio easdem quas Graeca exempla lacunas habet. 

III In Ambrosiano D 465 inf. fase. 12 prooemium inest a Mich. 

Sophiano translatum (v. Supplementum IV). 

Omnium librorum, quos supra dixi, et praestantissimus et antiquissimus 

est Laurentianus A. quod autem Torstrik olim iudicavit ex hoe reliquos 

omnes originem trahere, in eo ipse non perstitit, qui in Commentariis 

suis quaestione posita, utrum codex D ex ipso A an ex alio eiusdem 

originis libro descriptus sit, hoe veri similius esse existimet. ne- 

que illud verum est, quod idem pro certo dicit, exemplum Aldinum ad 

verbum ex Laurentiano transcriptum esse. nam, ut alia praetermittam, 
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extant profecto loci (v. p. 108, 14.15 180,12—15 214,4.5 267, 32. 33 

278, 11. 18. 19 all.), ubi cod. A librario per homoeoteleuta decepto orationis 

membra omittit, quae Aldina exhibet integra. at fatendum sane est in 

uniyersum. tantum inter codicem A et Aldinam cum in ceteris omnibus 

partibus tum in exitu lectionis consensum esse, ut, nisi quis utrumque 

librum accurate perlustraverit, facile in Torstrikii opinionem adducatur. 

Atque idem fere de reliquis praeter D et A* libris manuscriptis di- 

cendum est; qui sive ex ipso A sive ex alio exemplari eius simillimo 

deducti putantur', omnes certe, si lacunas et librariorum menda excipias, 

ad Laurentiani lectionem prope accedunt; et quamquam interdum levi- 

oribus quibusdam, quae facile possint corrigi, Laurentiani vitiis carent, 

universi tamen tam exiguam ad verba emendanda utilitatem habent, ut 

totum aliquem ex his cum codice A conferre supervacaneum visum sit. 

quatenus autem collati sunt, omnem eorum diversitatem exceptis iis 

modo lectionibus, quas sub contextu adnotavi’, in Supplementis apponam. 

Seriptum Marienburgo 

Kal. Jan. MDCCCLXXXII MicusarLt Haypuck 

1 Utrum verum sit, neque ex iis, quae de codicibus comperta habeo, satis diiudicari 

potest, neque magni momenti videtur res esse. de Augustano quoque, quem unum in 

manibus habui, dubito: quos enim locos A omittit, Aldina “habet, hi praeter unum 

(p. 180, 12—15) omnes in eo libro inveniuntur; ex quo recte colligas aliam eius originem 

esse: rursus si quasdam lacunas in exitu libri tertii relictas (v. quae supra de cod. L dixi) 

cum locis in cod. A redintegratis comparamus, paene necessario eo adducimur, ut Au- 

eustanum ex hoe descriptum esse putemus. fortasse liber ille, unde P fluxit, in fine ex 

Laurentiano completus erat; aut ex hoc ipso ortus, quae in eo desunt, aliunde in margine © 

adscripta habebat. 

2 Codicis Augustani, quem libro paene confecto inspexi, in adnotatione critica 

rationem habere non potui. 



SUPPLEMENTA 

I. 

Adnotationis criticae appendix. 

Collati p. 3— 17,13 BDP et (exceptis p. 4,32 —6,16) A*, deinceps BD, 
passim inspectus M. 

p- 3, 1 χαὶ (ante οὐ) om. D || 3 τὸ (ante νοητόν) om. BM || ὑπὲρ μιᾶς BMP || 7 xara 
τὰ φυσιχὰ M || 8 tov μὲν --- τὸν δὲ BMP || 9. 10 ὅρος οὐσιώδης AaD || 10. 11 ἐστὶν εἶδος 

AaD || 11 αὗται Aa || 12 ἐνάτῳ Aa || 12.13 ἀχροάσεως εἴρηται AaBMP || 13 ὡς τὰ] 

αὐτὰ Aa || 14 εἰ περὶ] ὑπερὶ MP || 15 τὰ μετὰ MP || 20. 21 ἀποχλίνειν BM || 21 ἐχφήναι 

MP! || 22 xaij 6 MP || αὐτὸ om. BP || δὲ AaD || 23 προσχειμένοις D || 24 τῶν φυσιχῶν D || 

26 μόνων τῶν φυσικῶν AaD || 27 οὖν om. D || 29 αὐτῆς] αὐτῷ ΑΔ || 30 εἰ] ἡ P || 

33 προσέχειν AaD || pe 4,3 πρὸς σώματα BP || 4 μενούσης xad’ ἑαυτήν Aa || χυχλιχῆς BP || 
6 ἐλήξεων P || 1 te] ὅτι D || τὸν] τὰ D || 9 τιϑέμενον corr. P || 12 ψυχῆς om. P || 19 ὑπὸ --- 

χινεῖται om. Aa || 20 πλεῖον P || δὲ (ante πως) om. DP || ἥδε om. D || 21 ἐπεὶ δὲ D || 

22 χατ᾽ αὐτὸν] καὶ ταὐτὸν AaD || 23 οὐ τὸ] οὕτω P || 24 ζῶον δὲ Aa || 29 xat τὸ ὡς -- 
30 χρωμένου om. ΒΡ: in marg. add. Aa || 30 7 ἐντελέχεια D: ἐντελέχειαν BP || 31 γὰρ 

om. AaD || 33 πρῶτον --- πάσαις om. BD || ϑνητῶν om. D || post ψυχαῖς add. τῶν ὕνη- 

τῶν D || 35 xat om. BD || ἀποδίδωσιν BP || 36 ὑπάρχον om. D || ϑεωρεῖν P || pe 5,4 νοή- 
σεως] δεήσεως D || 14 νόμιμον D || 17 χωριστικῇ Β || 18 ἀφισταμένην B || 19 μὲν om. D || 
28 περὶ ψυχῆς om. B || 29 ἀόριστον B || 32 ἐν om. D || 33 ζῴω om. B || 40 ὑποβαίνουσαν) 

ὑπολαμβάνουσαν P || p. 6,2 συναιρούμενα P || 4 παραβολὴν P || 5 ἀφισταμένη D || τῆς 
om. D || μετὰ τῆς — 6 προβολὴ om. P || td — Gels om. B || 7 ὅτε] ὥστε D || 11 γίνεταί 
τε P || 12 κατὰ τὸν] κατ᾽ αὐτὸν P || 14 οὐχ εἰλιχρινῶς BD || 16 καὶ (ante ὑπὸ) om. Ὁ || 

ἐναργέστερα BDP || ἐχπεφάμενα D || 17 ἤδη — ἐχώμεϑα om. Aa || ἐχόμεϑα P || 18 post 

εἴδησιν add. εἶναι AaD || 19 ὁρίζει πραγματείας AaD || 21 ante τὸ add. ets D || 22 ἐχ- 

φαῖον MP || 24 ταύτην yap Aa || 26 ἀντιλαμβανόμεναι οὐσίας AD || 28 τίμιον (post καλὸν) 

om. MP || 29 ἐραστὸν] ὁραστὸν P || 32 εἶναι om. AaD || post ϑεωρίαν add. εἶναι Aa || 

Ρ. 7,1 ἢ -- εἶναι om. Aa || ἀχριβεστέρα om. D || 2 διὰ yap thy BP || αὐτῶν] αὐτῆς Aa || 

3 ἀπολειπομένην Ὁ || ἣ — 4 ἀστρονομία om. AaD || 14 deficit Aa || 19 xat ἀχριβῆ παρέ- 

yetat D || 22 πρὸς ἑαυτὸν D || 30 δὲ] γὰρ D || 32 αὑτὴν μὲν] αὑτὴ D || p. 8,2 ὡς om. D Ι! 

3 τε] τότε D || 7 μέσον B || 11 ῥᾶον D || 13 ἐπιστημονικήν B || 10 τῶν ζώων τὰ φυσιχά 

BD || 25 διὰ τούτων ἐχτίϑεται D || p. 9,3 τὰ τῇ φύσει D || 10 ὡς ἡ] ὅση D | 11 καὶ — 

12 πραχτιχή om. Β || 12 ἄλλοις] ἀνῖοις D || 15 xat om. BD || 18 συντείνων] τὸ συντεῖνον D || 

19 πρῶτον μὲν τὸ δύσληπτον D || 21 ἐπειδὴ D || 4 om. D || 24 ἐπὶ] ἔτι B || τῶν] τῆς D || 

26 τῶν (ante διαφορῶν) om. Β || 32 ἐφ᾽ ὅσα D || ἁπάντων om. B || 33 ἡ om. D || 85 ἐπεὶ --- 
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36 ὡσαύτως post ἐπιστήμη (34) transponit D || 37 πολλὴ D || p. 10,5 δοκεῖ τοῦ προειρη- 

μένου Ὁ || 9 ὁρισμός D || 25 ὁποῖον om. Β || 33. 34 εἰπόντες σωμάτων D || 35 φάμενος Ὁ | 

p- 11,9 εἰδοποιουμένων D || 10 tod ᾿Αριστοτέλους D || 22 xa’ αὑτήν ἐστι D || 32 yap ἡ δὲ 

ἀμφοῖν D || pe 12,1 ἅπασα ἡ ψυχὴ BD || 12. 18 εἶδος χαὶ τοῦτο B || 19 ἔχοιεν D || 19 ἡ 

(post οἷον) om. D || 20 at om. B || 21 post γὰρ add. αἱ B || post ἀνϑρώπειαι add. εἰ D Ι! 

94 δὲ om. BD || 25 καὶ γὰρ D || 29 yap om. B || 80 τοῦ ἀνθρώπου D || περισχοπεῖν D || 

32 χαὶ (ante ἐπὶ) om. D || 34 περὶ τῶν] te τὸν D || 36 εὑρεῖν D || p. 18,1 δὲ] te D || 6 ϑεοῦ 

om. B || 10 δὲ] γὰρ B || ἤτοῇ ἤτι Ὁ: ἢ B || ἔσται D || 13 ante εἰς add. καὶ D || 15 bge- 

στὸς B || 16 ἱππείου BD || 19 post μὲν add. μὴ B |1ὑφεστὸς B || 21 καὶ ef τι ἄλλο χοινὸν D Ι! 

26 πρότερον om. B: πότερον D || 28 τῶν ἀνδρώπων B || pe 14,1 λόγους BD || τὰ δὲ Ὁ || 

3 ἐφήχει D || δ᾽ om. B || 5 ἀληϑὲς D || 8. 9 πολλὴ D || 11 ἢ τὸ ὅλως D || 28 ἐξέφηνε B || 

32 οὐσίας B || ἀκουστέον om. B || 36 ἐπειδὴ — 37 αἴτιον om. B || p. 15,1 αὐτῷ om. D || 

2 ante γινώσχεται add. αὐτὸ D || 5 ἐξ ἑαυτῶν D || 7 δὴ] καὶ ἢ || 11 οὐχὶ] ody ἡ D || 

13 ἡ ἀρχὴ Ὁ || 15 ὑπογραφικῶν B || 28 οὐ — 30 αὐτῇ om. B || 80 ὡς om. D || p. 16,4 δὲ 

χαὶ εἰ D || 6 μήτε ἐνέργειαι D || 7 χωριστῶν D || ἀξίωμα δὲ om. in lac. D || 8 εἶναι --- 

ἐνεργείας om. in lac. D || 13 ἔσχατοι D || 17 post τὴν add. τῆς διαιρέσεως B || 20 post 

ἐλάττονα add. πρότασιν D || 23 περὶ om. D || 36 τήν te φαντασίαν D || p. 1%, 2 φαντασία 

πᾶσα D || 7 μεριστῶς] ἀμερίστως D || ὅπερ] ὅπως B || 14 τις om. D, || 24 ἔχειν évepyetac D || 

πρότερον --- 28 χωριστάς om. D || 29 φασίν B || 32 post ὀφθαλμὸς add. φασίν D || 33 ὅλου 

σώματος Ὁ [] 34 ἴδιον αὐτοῦ μὲν D || p. 18,5 post στιγμὴν add. od μὴν D || ye om. BD || 

11- τὸ (ante τῆς) om. B || 20 περὶ] τε D |] 21 αὐτῇ] αὐτῆς B: αὐταῖς D || 31 οὐδὲ D || 

post νοήσεις add. κινήσεις Ὁ || 32 τῷ σώματι χρῶνται D || 33 ante xara add. ἢ D || 

p- 19,3 post ἀλλὰ add. καὶ D || 7 χίνησιν om. B || 8 post ὀργῶντος add. ἐπειδὴ TO ἑχάστου 

ὃν τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ αἴτιον B || κατοχῆς] χαταστολῆς D [1 9 by D || 10 τὸ τέλος D | 

15 τὴν δὲ --- ζωὴν μόνην D || 16 ἀναδέχεσϑαι Ὁ || post εἰ add. xat D || 18 αὑτὴν ῥίψασα B || 

20 μὴ om. D || 26 ante τῆς add. éx B || 32 σώματος BD || 34 ἀπαιδεύτων D || ἀκινήτων 

τούτων D || 35 συμβαινόντων ἐνίοτε D || pe 20,2 ποτὲ δὲ D || 6 δεικνύντος Bt || 15 τῆς 

ζωῆς B || 16 περικάρδιον D || 19. 21 περιχαρδίου D || 23 τὸ ὀργάνον om. D || 24 post ὑπὸ 

add. δὲ B || 32 μὲν] δὲ D || p. 21,1 εἰς τὴν om. D || 6 πολλαὶ B |] 7 ἰδίως om. B: ἰδία D || 

15 αὐτό om. D || 17 τὴν ἀχώριστον om. B || 20 εἴωϑε λέγειν B || 22 te] te B || 27 λέγων post ὕλης 

26 transponit B || 90 τῆς διαιρέσεως om. B || 32 τὸν] τῷ Ὁ || 33 post ὁ δὲ add. τὸ εἶδος D || 

τοῦτον εἶναι B || 35 ὁ φιλόσοφος BD || p- 22,1 δὲ om. D || ὃ ὁρᾶν] εἰ καὶ τοιαδί B || 

9 δὴ] δὲ BD || 10 ἐκκρίνει D || 12 ante δοχεῖ add. εἶτα D || δὲ om. BD || 14 τῶν 

λόγων D! || 15 τῶν (ante μὲν) om. B || 16 οἷον D || 18 xara συμβεβηκότων Ὁ || 19 ὡς 

(ante οὐσιῶν) om.D || 80 ταῦτα B |] p. 23,4 τῷ] τε D || 11 χεχωρισμένος D || 15 χεχω- 

ρισμένον D || 28 ἐπιτήδειον D || ye om. D || 24 δῆλον D || 26 δύνασϑαι D || 30 περικαρ- 

δίου Ὁ || pe 24,5 μεγάλως D || 7 ἀποβλέποντες D || 12.18 xat’ αὐτὰ D || 15 δυσὶ BD || 

16 δοχεῖ om. D || 19 ϑεωρεῖν B || 22 ante τῶν add. ἡ D || 25 πρῶτον BD || 28 ante 

ἔνδοϑεν add. χαὶ D || τὸ χινεῖσϑαι B || 29 ὡς om. D [{ 33 ἣν] ἡ D || 34 οὖν om. BD || 

χαὶ αὐτὸς τὴν ψυχὴν B || Ρ- 25,2 δὲ] γὰρ BD || 3 ante od add. ὡς B || 1. 8 αὐτῶν xa- 

τάρχειν D || 25 tt] te D || 29 τὸ (post σχήμασι) om. D || 31 ὑποτιϑεμένης D || 32 ante 

ταῖς add. ἐν D || 33 ὁμοίως Ὁ || p. 26,3 πανσπερματίαν D || 19 φανερὸν in lacuna om. D || 

27 ἀποδέδοται D || pe 27,7 κεῖται Ὁ || 9 post xadet add. ἀεὶ D || 11. 12 οὐ ϑαυμαστόν D || 

13 γνώσεως] γνώμης Ὁ || 27. 28 τὸ κινεῖσϑαι D || 29 ὑπελάμβανον D i| 30 γνωστικὴν D || 

ἀφ᾽ ὁμοίων Ὁ || 81 αὐτὴν ποιῶσιν om. D || 34 οὕτω δὲ D || 37 γνωριστιχὴν D || p. 25, 16 

ἐπαρίϑμους D || post τε add. καὶ D || 18 τὴν om. D || 22 ante τῆς add. peta D || 23 ὑπὲρ 

εἰδέαν D || pe 29,3 post συναιρουμένην add. μὲν D || εἰς — 4 ἀνελισσομένην om. D || ὃ εἰς 

om. D || thy δὲ D || 9 ἐφ’ ἑχατέρας D || 18 αὐτοειδυάς D || 21 τὰ (ante αἰσϑηταά) om. D || 

23 post αἰτίων add. ὡς δὲ ἐχ στοιχείων χαὶ ἀχωρίστων αἰτίων D y. Add. et Corr. Ι 

25 ὄντα D || 29 ἰδία D || 32 ante μὲν add. ἢ D || 84 ταῖς --- 35 πράγματα om. D || 

p- 30,13 ante κατὰ add. ἡ D || 14 φανὸν] φαιὸν D || 24 γνωριστιχόν D |] 27 ὅσας Ὁ || 
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28 ἐκ τούτων D || 31 παρ᾽ αὐτῶν D || p. 31,8 αἰτίας] ἐνοίας D || 9 ψυχὰς] ἀρχὰς D || 
αὐτὸς PD || 11 δὲ om. D |] 18 μὲν om. D |] 15 μόνου Ὁ || 16 χρῆσϑαι D || 18 ἀμιγῆ — 
19 τὸ om. D || 19 χινητιχόν deficit D 

p. 80, 2 — p. 83, 20 collatus V, passim adhibiti As BMP 
p- 80, 2 τῷ συνυπάρχειν V || 4 ὁ om. V || 6 μὲν] ἅμα V || 11 ἐὰν τὴν] ἑαυτὴν V || 

15 ὑμῖν M || 17 λέξις ἡ MV (v. notam ἃ. h. 1.) {{ οὐ om. V || 22 ὑμῖν M |] 25 αὐτὸν προ- 
εἰπών M || δὲ om. MV || 380 ὁμολογουμέναις Υ᾽ || ταῖς ὁμολογουμέναις καὶ ἀρχιχαῖς M || 
92. εἰδοποιεῖ V || pe 81,1 Σιμπλικίου ἐξήγησις εἰς τὸ περὶ ψυχῆς δεύτερον ᾿Αριστοτέλους PV || 
5 χινούμενον P || 9 ὅλω V || 10 post ἑκάστῳ add. Chm Aa [] αὐτὸς] αὐτὸ P: 1p. αὐτὸ 
marg. M || 11 thy om. V || καὶ — 12 ποιησάμενος om. Aa || 12 ψυχῆς om. M || 14 at] 
zat MPV || 19 ἔτι] ἐπὶ MPV || 22 οὐχ ἡ] οὐχὶ V || μόνον in marg. add. M |} p. 82,2 τὸ 
(ante dv) om. P || ὃν om. V || ὃ μόνον V || 7 οὐ om. P || 9 τότε om. PV || 10 κατά te τὸ 
χοινόν PV || 12 λογιχὴ χαὶ ἡμετέρα Aa || 18 τὰ] τῇ PV || 19 ϑεωρήσῃ] εὑρήση PV || 
p- 83,6 εἶναι πᾶσαν PV || ὃ χαὶ ἣν ὁριζόμενον PV || καὶ (post οὐσία) om. PV |] 10 2x 
τούτου PV || 11 τοῦ om. PV || 13 ζωητική V || 15 αὐτή PV || 20 ζῶσα] οὖσα PV 

p. 83, 24 — p. 91 extr. passim inspecti BMP 

p- 83,29 ἡ om. MP || 90 δεχτιχὸν μὲν ὅρον P || 31 ἀλλ᾽ οὐ] ἀλλὰ MP || p. 84, 26 
- ἐναντίαν P || 28 χαϑ᾽ ἕτερον MP || τὸ om. MP || post εἶδος add. δηλαδὴ MP || p. 85,9 ἐναρ- 

γῇ P || 1] τὰ ὄργανα B: τὰ ὄργανα xat P || 16 πρώτη χαὶ xa? αὑτὴν P || ἡ ὑφ᾽ ἧς — 

18 ἡ γὰρ xad’ ἣν om. BP || p. 889 92 ante χατὰ add. χαὶ ΒΡ}. 91. 23 ἐφιστᾶ ΒΡ 

Ρ. 199, 32 — p. 194, 4 collatus H 

p- 198, 32 ἐπιστῆσαι ὁ [Πλούταρχος H || 33 μὴ — 34 ἵνα om. H }{ p. 194,1 ἡ (post 

axon) om. H || φωνή ἐστι H || 2 ὑπάρχει --- συμφωνία om. H || ἐστιν om. H |] 3 ante 

ἀχοὴ add. φωνὴ H || πρῶτον H || 4 ἀρχομένης H 

p- 280, 307. 310—313 passim adhibiti LP 

p- 280, 7 τοῦ] τὸ L || 9 τῆς om. LP |] 16 μὲν om. LP || 17 ἡ — ἐνέργειαν] ἡ δὲ 
ἐνεργεία τὰ χατ᾽ ἐνέργειαν L || 18 δηλοῖ αὐτῷ LP || 23 περὶ τὰ ἔξω LP || p. 307, 2 δια- 

διανοίγει] διάγει L || τὸ om. LP || --λημένας LP || 3 στρόφιμον P || ante χάρφος add. 

χαὶ LP || ἢ] καὶ L || 4 ἄλλο τι. || σχληρὸν ἐμβάλλοι om. in lac. LP || μύοντας L |] zat — 

5 δεξάμενα, ὡς] spatio vacuo relicto διζήμεναι L: δεξάμεναι P || 25 xdxet LP || 26 ἐπε- 

στενωμένως L || 27 ἀχίνητος P || ὡδὶ ἐπ᾿ ἄλλο χαὶ om. in lac. LP || 29 αὐτὸ μεταδιώ--- 

om. in lac. LP || τῷ] τὸ L || 31 aipesdar] φέρεσϑαι P || p. 310,24 dxpata@y repetit L || 

32 ταῖς προηγουμέναις L || 34 κρατῇ — δευτέρας om. in lac. LP || 36 τεϑειμένη LP || 37 7 

om. LP |] στασιάζη L || 38 βιάζεται L || p. 311, 6 κατά τινος LP || 8 ἢ LP || p. 312, 24 

οὖσα om. LP || 25 τὸν ᾿Αριστοτέλην LP || 26 τῆς --- ἐνεργείας] τῆς τ ἐν (lac.) L: τ (lac.) 

ἐνεργείας P || ἀλλ᾽ ἐπὶ LP || 27 τὰ (post κατὰ) om. LP || 28 καὶ ὡσαύτως om. LP || 

ἐνέργειαν αὐτοῦ om. in lac. LP || p. 318,27 χαὶ αὐτὸν] χαὶ αὐτὴν P: δὲ αὐτὴν L || ἀπο- 

τελεσϑῆναι] lac. vat LP || 28 τὸν δυνάμει L || ὡς (ante ὁριστικὸν) om. LP || 29 εἰς om. L 

p. 316, 15 — p. 329, 34 collati PV, passim inspecti BLMR 

p- 316, 22 ζῶν] ζῶον V || 23 ὑπομέμνηται ἐν τοῖς PV || τὴν πραγματείαν yeypap- 

pévats PV || 26 ἀποβάλλουσα V || 28 ἐξισομένης PV || 32 αὔξασϑαι P || 38 συμφυῶς] συμ- 

φυές V || p. 817,1 ἐν πᾶσι τοῖς ζῶσι V || 2 δόξειαν ἂν προλαμβάνειν PV || 3 οἰχείου τά V ll 

4 αἴσϑησιν ἔχει PLRV || 5 .. δὴ — ἁπάντων τῶν om. in lac. PLRV || 6 ὃν --- εἶναι om. in 

lac. PLRV |] χαλῶ PLRV || διὰ --- εἴρηται] lac. τὸ PL: lac. τὸ δὲ RV || 7 ἁπτιχὴν] σωμα- 

τικὴν PRV || 10 ἐνάργεια PV || 12 ἢ om. V || 15 καὶ τὸ χϑόνιον V || 18 αἰσϑήσεως οὐ 

δεηδεῖσα V || 21 αἰσϑητιχόν V! || ἀνθρώπειον] ἀνείνον V: ἀνῖνον P || 22 λεπτότητι] λεπτο- 



XII ' SUPPLEMENT A 

τάτου P: λεπτότατον V || 25 χαλῶς οὖν κἀναγκαῖον RV || 26 ἔχει — ταύτης om. PRV || 

ἄλλης προηγεῖσϑαι PV || x ἀνάγκη δὲ αἴσϑησιν om. in lac. PRV || 27 χαὶ τὸ om. L: καὶ 

om. P || 28 ἢ καὶ τὸ τέλος PV || 32 μόνω εἶναι PV || 36 συμπλέχεται PV || 37 καὶ ἢ 

αἰσϑάνηται V || 39 τροφῇ PV || p- 918,1 δὲ om. V || 2 τῷ om. V || 3 ἄνευ ὕλης V || 

4 τὸ ἄνευ V || 6 τι -- 770 om. ΤΡΥ͂ || 8 εἰ δὴ] εἴδη LP || καὶ εἴδη] τὰ lac. LPV. || εἴη 

τι PV: τι om. L || ante ἐν add. τῇ L || 9 ἄψυχον εἶδος LPV |] χαὶ -- 10 αἰσϑητικὸν om. 

in lac. LPV || 11 καὶ om. PV || ἔτι] ἐστί P1V || 12 τὰ om. PV || 15 οὔτε τὴν ὅλην V || 

29 post παϑητικῶς add. εἶναι PV || 35 ἐκκλίσεως: V || γενόμενον V || pe 819, 1 τὰ φύσει -- 

2 ποῦ om. P || 4 ὡς om. PV || 8 χόπρος PV || at om. V || 11 δοκεῖ] δοχοῦσι V ||] 13 ὄντος 

χαὶ τὸ PV || 16 διὰ τὸ μὴ χατὰ LPV || 16. 17 ἄλλους τόπους] ἄλλοις τὸ P || 17 σωμα- 

τικοῖς V || τὰ αὐτῶν Υ || 18 τῆς om. V || 2] αἰσϑανόμενον Ῥ || 24 τελεικόν.Υ || 20 οἱ- 

χείοις PV || 29 ἀρχήν] ψυχήν PV || 80 “καὶ τὸ τρέφεσϑαι V || 31 pev — 32 γεννητὸν δὲ 

om. P || 35 τοῖς εἰρημένοις om. L || 86 ἔχει L || τὴν γνῶσιν PRV || p. 320, 1 κἂν] χαὶ P || 

pia — 2 ἀφεῖται om. in lac. LPRV || 2 ἄναγκαϊον εἶναι om. in lac. LPRV || 3 οὕτως — 

4 αἴσϑησις om. in lac. LPRV || 4 ἄλλως om. PRV || ἢ αἰσϑήσεως γινώσχεσϑαι RV |] 5 ὡς 

ἔφην om. LPRV || 7 ἐδείξατο V || 11 ἢ ὅλη V || 18 ἐπ’ αὐτῆς χρῆται V || 18 ἔχειν 

ψυχήν V || 20 χαὶ om. V || 6 om. PV || 22 ὃ (post ὡς) om. V || 27 τούτου] τοιούτου V || 

32 προσιέμενον P || 35 ἢ ἐπαγόμενον V || 36 οἷόν te δὲ PV || 39 τῷ δὲ χριτιχόν V || 40 τὸ 

om. P || pe 821,3 ἔχει P || εἰ αἴσϑησιν ἔχειν V || 5 γενητῶν] ϑνητῶν V || 1 ὅτε P || 

πάντως] πρότερον PV || καὶ at ἔσχατοι V || συνυπάρχουσιν] συμπαροῦσιν V || 8 δὲ om. PV || 

9 ἑχάστῃ ἑκάστου V || 10 τὸ om. P || 13 καὶ οπι. V || 15 τὸ om. V || 28 οὐχὶ χρῆται V || ws 

ὀργάνῳ V || 31 ὡς τῶ λόγω V || ἱκανῶς περὶ tod habet V || 82 φυσικοῦ V || τῆς γῆς αὐτῆς V || 

33 ὡς om. PV || 36 ὑπομέμνηται PV |] αὐτὸ om. V || 37 οἵων PV || te λέγων] τελείων P || 

p. 322, 2 πότερον PV || 3 τὴν ἀξιοῦσαν — 4 οὐδὲν ἁπλοῦν om. PV |] 5 ἔχειν P (v. n. ad h.1.) || 

8 χατὰ τὰ Υ || 11 60m. PV || ζώειον. σῶμα PV || 12 ζῴειον PV |] 14 od — δεῖ om. PV || 

15 εἶναι καὶ om. PV || 17 γινώσχειν PV || 19 γνωστικόν PV || 25 περισχελίαν V || τῷ] τὸ PV || 

28 πᾶν om. PV || 29 μέλλει P || 34 χαὶ σωτηρία om. PV || 35 γενητῶν V || πάσχειν P || 40 τῶν 

γὰρ — Ρ. 823, 1 εἶναι ἀνάγκη om. PV || p. 828, 9. πρόσχειται P || 19 τὸ ζῆν --- 14 ἔχειν om. 

in lac. PRV || 14 γὰρ om. P || 15 δὴ τὸ συμπέρασμα om. in lac. PRV || 10 παραπλησίως --- 

δευτέρου] ἕτερου PRV || 18 ἐστιν — τις om. in lac. PRV || 19 συμπερανόμενος V || πάντως] 

na... (lac.) PV || 20 ἔτι ἐστι V: ὅτι ΡῚ || 27 φυγεῖν P! || 28 ἄνευ αὐτοῦ V || 35 ἀναγκαίως 

P corr. V || 38 εἶναι om. V || 39 ἐπαγαγών V || τρυφῆς V || p. 324, 3 οὔτε τρέφειν V || 

ποιεῖ P: ποιῶν V || 6 εἰ] καὶ V || 9 ἐνδειξάμενα Ρ || 13 σωτηρίας P || 17 καὶ γένει om. P || 

18 προειρημέναι BPR || ὁπωσοῦν om. in lac. BRV || 19 ἀδύνατον] od δύναται BPRV || 

20 ἀλλὰ RV || οὐδὲν ἧττον] διαμένει BPRV?: δυνάμει διαμένει V! || 22 ἐναργῆ RV || οὕτω] 

οὗ V || 28 οἵου] οἷον V || droywaoxew PV || 33 μέλλει P || 35 ἀπροόπτως PRV || 36 εἴδει --- 

cwott.. om. in lac. BPRV || 37 ἔχει BPRV || τιμιώτεραι ἐφανέρω --- om. in lac. BPRV || 

τοῦ μεταξὺ αἴσϑησις om. BPRV || 38 ἵνα τὸ d.. om. in lac. PRV || 39 .. ἐκώτερον δείξῃ ἐμ. -. 

om. in lac. BPRV || αἰσϑητῶν om. in lac. PRV || p. $25, 1 διὰ μέσου] de’ αὐτοῦ PRY || 
6 φημὶ χαὶ τὸ V || 7 πρώτου V |] 8 εἰς (post xat) om. P || 14 ἄλλον P || 15 πρῶτος V || 
16 xdxetvog PV || ἄλλον P || 19 ὧν om. BP: ἡ ΜΝ: ἢ RV || ὃ om. MRV |] ἀφανίζων 

3MPRV || 20 ὠϑοῦν καὶ om. M: infra versum ita addunt, ut medium sit inter αὐτὸ τὸ 

ὦ et χαὶ αὐτὸ v.21 BPV: in proximo versu ponit P || 21 εἰς om. BMPRV || xat 

(ante αὐτὸ) om. P || καὶ δεῖ om. BMPRV || 22 κατὰ --- μέχρι om. in lac. BMPRV || 23 τὸ 

om. V || 26 πάντας V} || 27 ἄλλο P || 28 πρώτως V: πρῴτου P || 29 κινεῖ V! || 31 χινεῖ 

μόνον PV [| 32 xtvetrar P {| ef καὶ V || 36 ἀλλοιοῦν om. P || οὐ] ὡς PV || αὐτοῦ] 

αὖ (lac.) BPRV || 37 ὅλως] ὅμως PV || ὁ γὰρ dax.. BPRV || 38 tH] τὰ PV || 

p- 326, 1 ὅτι δ᾽ τὶ δὲ BPRV || ἁπλοῦν] ἁπλῶς οὖν BPRV || τοῦ ζώου — 2 φανερόν om. in 

lac. BPRV || 7 ἐν τοῖς ϑνητοῖς PV || 8 μένον] μόνον V || 13 ὑγραῖον P || 17 ἐν τῇ ὄψει V || 
21 —xdév om. BMPRV || 22 προσπιπτόντων MPRV || 23 ρείσεως om. BMPRV || οὐκ 

ἰσχύος] οὐχ ¢ B: ode M: οὐχὶ P: οὐχί RV || inter xat et οὐχί add. οὐ καὶ ὁ V? || 
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διαχούεσϑαι PV || 24 ὄν om. V || ἀπαϑὲς PV || 27 λεπτομερίαν V [| 28 προβολῇ PV || 
χολούει xat φϑείρει V: χολούη xai φϑείρη P || 29 τὰ yap ἁπτικὰ om. Υ |] 32 ὡς om. V || 
36 προβάλλουσα V || 37 προβολὴν PV || p. 327,1 καὶ αὐτὰ P || 4 post προηγούμενον la- 
cunam non indicant MPRV || 5 οὐδ᾽ ἐν νεύροις RV: οὐδ᾽ ἐνεύροις P: οὐδὲν εὕροις BM || 
6 ἀντιληπτιχοῦ PV || 14 χαϑόλου P || ἁπτιχὸν (ante στερεὸν) om. P || 15 οὐ om. PV || 
16 ἁπτιχήν P || 18 ὥσπερ -- 20 ψυχροῦ] ἕως tod V || ὥσπερ --- ἁπάντων om. P || 
24 οὖσαν P || 26 μέσως ἔχει V || ὥστε μηδὲν PV || 29 ἀφ᾽ ἑχατέρου P |] 31 ἀντικείμενα] 

ἐγκείμενα PV || 32 δὲ om. P || ξηρὸν] ψυχρὸν PV || 33. χϑονία MP || φύσει ψυχρὰ 
om. MPRV || 34 ἐν δευτέρῳ om. in lac. MPRV || τὸ om. PRV || πέρασμα MPV: 
περάσματα R || 35 εἴ ye τὸ] τοῦτο MPRV || 38 μόνον] μέσου PV |] 39 ἄλλοις στοιχείων V || 

Ρ. 328, 1 αἰσϑήσεων PV || 9 δυνάμενον PV || 13. 18 τῷ ἁπλῶν V || 17 ὑδραῖον V || 
18 ὡρισμένας P || 20 ζῶον PV || 21 ἀντιϑέσει ἀντιστροφήν om. MPRV || ἐξ om. MPRV || 

γίνεται --- 22 ζῷον in marg. add. R || 22 thy ἁφὴν MRV || ἀναιρῶν MPV: εἶναι ροῦν R || 
dvatpet xat τὸ ζῶον MPR: ἀν (lac.) τὸ ζῶον R || 24 μέν τι] μέντοι P || 26 ὑπομέμνηται 

PV || 33 συμβαίνει V1 || 36 συμβαίνη V: συμβαίνει P || διὰ] δὲ PV || 38 ἁπτιχὸν P || 

39 ἀναιροῦσα P || 40 πιχρὸν P || ὅλως P || 41 μόνον P || p. 329, 1 ὁ Ἀριστοτέλης V || 

6 φϑείρων P || 1 ἁπτικοῦ BMP: tod ἁπτικοῦ RV || τὸ dv (lac.) BMPRV || 8 ἁπλῶς — dobp- 
petpov om. BPRV || 9 ἀσυμ M: ἀσυμμ. BP || οὐχ om. BMPV || 12 ὅλῳ] λόγω P || 13 ἡ — 

14 συμβεβηχὸς om. V || 16 ἐπειδὴ BPV || 23 ὡς δὲ πορευτιχοῦ PV || 24 τιμιώτερον MPV || 

avayxata V || 25 xdv γὰρ MPV || 29 ἐνιαυσιαίων BMPV |! 30 εἶναι (ante 7) om. V 

II. 

Ἐπίλογος ex codice Barocciano fol. 254r [cf. Sophoniae paraphrasis] 

Tov περὶ ψυχῆς πραγματευσαμένων of μὲν μαϑηματικῴτερον, οἱ δὲ λογικώτερον τὴν 

σχέψιν πεποίηνται χαὶ προσηχούσας ἑχάτεροι τῇ ἐξ ἀρχῆς προϑέσει τὰς ἀπο- [2040] δείξης 

(510) ἐπέφερον: χαὶ ἄμφω μέντοι ὡς πρὸς νοῦν μᾶλλον ἢ ψυχὴν ἡνωμένην χαὶ προσχρω- 
μένην σώματι πεπραγματεῦσϑαι ἐγνώσϑησαν. ὅσοι δὲ χαὶ φυσιχῶς τι περὶ αὐτῆς εἰπεῖν ἐπε- 

χείρησαν, χαὶ τὸ πρὸς τὴν ὕλην κατατεταγμένον αὐτῆς ϑεωρῆσαι, χαὶ xath’ ὅσον χοινωνεῖ 

σώματος, οὗτοι δέ, οἱ περὶ τῆς τοῦ παντὸς εἰπεῖν ἐπέβαλον φύσεως, ὡς ἐν τοῖς ἄλλοι [1]. ἄλλοις], 

κἂν (1. χἀν] τούτοις περαίνουσιν ἁπλῶς ἐπελϑόντες καὶ κατὰ πάρεργον. ὅπως δὲ ὅλη τέ ἐστι, 

χαὶ μερῶν ἔχοι [9 ἔχει], τίς τε αὐτῆς καὶ ἡ πρὸς τὴν ὕλην κοινωνία, xat ἐφ᾽ ὅσον τό τε τῶν 

ἐνεργειῶν χαὶ δυνάμεων πολυειδὲς χαὶ διάφορον, καὶ περὶ τούτων ἐντελῶς τι παρῆκαν εἰπεῖν. ἔχουσι 

μέντοι ὅμιως χάριν ἰδίως ἀμφότεροι, of te μαϑηματιχῶς καὶ λογικῶς ζητοῦντες χαὶ οἱ φυσιχῶς 
περὶ αὐτῆς σχοποῦντες. ὃ γὰρ οὐχ ἔχει τις παρὰ τούτων λαβεῖν, map’ ἐχείνοις ἐντεύξεται. χαὶ 
ὡς μὲν ἀϑάνατος δήπουϑεν χαὶ ἀνώλεϑρος, οἱ λογικοὶ καὶ μαϑηματικοὶ λέγουσι" τὴν δ᾽ αὖ 

αὐτῆς πρὸς τὴν ὕλην χαὶ τὴν φύσιν σχέσιν μᾶλλον ἄν τις παρὰ τῶν φυσιχῶν ... 

Ill. 

Initium prooemii ab Ioanne Faseolo translatum. 

Maximo sane studio digna ea quidem primum veritas est, quae de anima traditur: 

sive res ipsas, sive alia permulta respicias. quae tantum convenientiae atque affinitatis 

nobiscum obtinere videtur, ut aliis omnibus antecellat. deinde vero et eorum cognitio 

eiusmodi est, quae ab iis diiudicata sunt, qui ad summum scientiae fastigium pervenere. 

quas equidem ob causas et omni diligentia hane Aristotelis tractationem, quae de anima 

inseribitur, complectendam puto. nam licet praeceptiones contemplationesque non paucae 

ac divinae a Platone de ea nobis concessae fuerint: attamen abunde a Platonis inter- 

pretibus tractantur atque explicantur. verum cum Aristoteles is extiterit, qui hane 

tractationem de anima absolverit, ut et Iamblicho, praestantissimo veritatis iudici videtur, 

multae reperiuntur inter eos, qui haec, quae ab eo scripta sunt, dilucida reddunt, dissen- 

siones. quae non solum ad Aristotelicarum dictionum expositionem pertinent, sed ad 



XIV SUPPLEMENTA 

[om. ad Lungus] ipsas res vel maxime vergunt. quapropter mihi quoque visum est in- 

vestigandum literarumque monumentis mandandum esse philosophi consensum. Extrema 

sunt ante Aldinae initium haec: nam quatenus intelligens existit, se primae philosophiae 

cognoscendum praebet, quae intelligibilia ipsa cognoscit et intellectum.... In margine 

adscriptum est: quae praecesserunt, codicis manuscripti meoque beneficio habes: nam in 

Aldino desiderantur. In Lungi exemplo margini adscriptum est: Hucusque habes ex prima 

translatione, quoniany ut diximus, non habuimus textum illum graecum in quo est 

principium. Ι 

IV. 

Initium prooemii a Mich. Sophiano translatum. 

Ante omnia rerum ipsarum tam aliarum quam animae cognitio digna est, cui 

summum studium adhibeamus, quippe quae prae ceteris omnibus maxime ad nos pertineat. 

secundo loco illud etiam non mediocriter studere debemus, ut clarissimorum virorum 

summaque doctrina praeditorum placita probe intelligamus. quamobrem omni cura co- 

gitationeque in hane Aristotelis de anima tractationem debemus incumbere. de qua 

multas ac prope divinas disputationes Plato quoque nobis tradidit, quae satis superque 

summaque consensione ab eiusdem expositoribus excussa atque explanata sunt. quam- 

quam autem animae tractationem Aristoteles absolvisse videatur, ut praestantissimus 

iudex veritatis censet Iamblichus, magna tamen inter eius expositores non solum in 

verbis explicandis, verum etiam in rebus ipsis tractandis dissensio extitit. quae me pro- 

fecto res compulit, ut ipse quoque diligentius inquirerem huiusque Philosophi et in semet 

ipso et in veritate consensum litteris mandarem. operae pretium autem mihi videor 

facturus, si interim a recensendis refellendisque aliorum opinionibus abstinebo, meam 

autem in locis dubiis sententiam ex aliis huius auctoris aptissimis placitis confirmabo: 

ac passim pro viribus rerum veritati conabor incumbere, secundum Iamblichi doctrinam, 

quam in suis de Anima tractatibus scriptam reliquit. nunc disciplinarum omnium ani- 

marumque ipsarum auctorem ducem adhibentes, propositam nobis scriptionem aggrediamur. 

propositum huius tractationis de Anima esse liquido constat: an vero de omni Anima, et 
cur nullam de caelestibus videtur (sic) fecisse mentionem, post inquiremus: sed prius quae- 

rendum est, utrum ad naturalem, an potius ad superiorem Animae consideratio pertineat. 

confert enim ad eius essentiam percipiendam nosse, an naturalis quodammodo sit, an 

praestantior, an etiam inter horum utrumque. sed cum non ita pingui Minerva de his 

Aristoteles quaesivisse videatur, quin causas etiam in medium afferat in iis libris, qui de 

partibus animalium inscribuntur, verba illa hue transferenda sunt, ac diligentius perpen- 

denda. ibi cum illud prius accepisset, naturalem philosophum tam in aliis, quam in 

animantibus non modo materiam, verum etiam formam considerare debere, haec sub- 

iungit: (sequitur locus Arist. p. 2,6—28 nostrae editionis.) in his igitur Aristoteles statuit 

partem aliquam Animae sub naturalis philosophi considerationem cadere: eam scilicet, 

quae animalium forma est, ac animalia, ut animalia sunt, terminat, de qua etiam ambigit, 

sitne vocanda Anima, aut pars Animae, aut etiam non sine Anima; atque etiam partem 

illam, quae in augendo ac sentiendo posita est motusque localis est causa: Animae vero 

partem illam, quae intellectualis est, ad primam philosophiam pertinere, quae cum intelli- 

gibilia cognoscat, intellectum quoque, qui intelligibilia considerat, cognoscit. 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

π᾿ μὲν προηγουμένως ἢ περὶ αὐτῶν τῶν πραγμάτων 
τῶν τε ἄλλων χαὶ ἣ περὶ ψυχῆς ἀλήθεια, αὐτίχα ποτ πασῶν ἡμῖν 

5 ὑπάρχουσα: δευτέρως δὲ χαὶ ἣ τῶν δοχούντων τοῖς εἰς ἄχρον ἐπιστήμης 

ἥχουσι κατάληψις. διὸ χαὶ τῆς Περὶ ψυχῆς ᾿Αριστοτέλους πεφροντισμένως 
ἄγαν ἀντέχεσϑαι τς δεῖν ν πραγματείας. πολλὰ μὲν οὖν χαὶ μαχάρια 
ὑϑεωρήματα περὶ αὐτῆς χαὶ ὑπὸ Πλάτωνος παραδέδοται, ἀλλ᾽ ἐχεῖνα χαὶ 
ἱχανῶς χαὶ συμφώνως ἀλλήλοις τοῖς Πλάτωνος ἐξηγηταῖς ἐπεξεί ἔργασταί τε 

10 xal σεσαφήνισται. τελεωσαμένου δὲ τὴν Περὶ ψυχῆς πραγματείαν τοῦ 
᾿Αριστοτέλους, ὡς τῷ ἀρίστῳ τῆς ἀληϑείας χριτῇ δοχεῖ τῷ Ἰαμβλίχῳ, 
πολλὴ ἣ τῶν τὰ ἐχείνου σαφηνιζόντων πρὸς ἀλλήλους διαφωνία οὐ περὶ 
τὴν τῆς ᾿Δριστοτελιχῆς λέξεως μόνον ἑρμηνείαν, ἀλλὰ χαὶ περὶ αὐτὰ τὰ 
πράγματα μάλιστα. διὸ χαὶ αὐτῷ μοι ἔδοξε ζητῆσαί τε χαὶ γράψαι τὴν 

15 αὐτοῦ τε πρὸς ἑαυτὸν τοῦ φιλοσόφου χαὶ τὴν πρὸς τὴν ἀλήϑειαν συμφωνίαν, 
τὰς μὲν πρὸς τοὺς ἄλλους ἀντιρρήσεις φυλαττομένῳ, πιστουμένῳ δὲ τὰ 
δοχοῦντα ἐν τοῖς ἀμφιβόλοις gx τῶν ᾿Αριστοτέλους ἐναργῶν δογμάτων τε 
χαὶ ῥητῶν, πανταχοῦ δὲ χατὰ δύναμιν τῆς τῶν πραγμάτων ἀντεχομένῳ 
ἀλχηϑείας χατὰ τὴν Ἰαμβλίχου ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτοῦ περὶ ψυχῆς συγγράμμασιν 

20 ὑφήγησιν. σπουδὴ μὲν οὖν μία αὕτη. ἤδη δὲ Oy ἡγεμόνι τῶν ψυχῶν 
τε χαὶ λόγων πάντων αἰτίῳ τῆς προχειμένης ἀρχτέον πραγματείας. 

Ὁ ἐπ οὖν σχοπὸς aire moore i; ὅτι περὶ ψυχῆς. ζητήσομεν δὲ 
ὕστερον εἰ περὶ πάσης, χαὶ διὰ τί δοχεῖ μηδένα περὶ τῆς τῶν οὐρανίων 

ποιεῖσθαι λόγον" πρότερον δέ, πότερον τῇ φυσιχῇ φιλοσοφίᾳ ἣ τῇ ὑπερτέρα 

25 ἣ περὶ ψυχῆς προσήχει ϑεωρία. συντελεῖ γὰρ τοῦτο χαὶ εἰς τὴν τῆς οὐ- 

1 Inscripsi ex ecodicis A librorum II et III titulis, cum libri I titulus cum initio pe- 
rierit in A. neque ceteri libri titulum habent praeter a qui f. Ir superseribit Σιμπ τλιχίου 

ὑπόμνημα εἰς τὸ πρῶτον τῶν περὶ Ψυχῆς ᾿Δριστοτέλους. 3 περισπούδαστον] Prooemil 
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σίας αὐτῆς χατάληψιν, πότερον φυσιχή πως ἢ χρείττων ἤ πῃ Exctepov. 
Se ἐπεὶ οὖν ody ἁπλῶς ἀποφαίνεται ζητήσας περὶ τούτων 6 ᾿Αριστοτέλης, 

ἀλλὰ χαὶ τὰς αἰτίας προστιϑεὶς δείχνυσιν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Περὶ ζῴων 
μορίων, παραγραπτέον ἡμῖν xual ἐπεξεργαστέον τὸ ἐχείνου ῥητόν. προλαβὼν 

5 τοίνυν ὡς τῷ φυσικῷ οὐ τὴν ὕλην μόνην ἀλλὰ χαὶ τὸ εἶδος ἔν τε τοῖς 
ἄλλοις χαὶ ἐν τοῖς ζῴοις ϑεωρητέον, ἐπάγει" “et δὴ τοῦτό ἐστι ψυχὴ 7 
ψυχῆς μέρος ἢ μὴ ἄνευ ψυχῆς (ἀπελϑούσης γοῦν οὐχέτι ζῷόν ἐστιν, οὐδὲ 
τῶν μορίων οὐδὲν τὸ αὐτὸ πλὴν τῷ σχήματι μόνον χαϑάπερ τὰ μυϑευόμενα 
λιϑοῦσϑαι) εἰ δὴ ταῦτα οὕτω, τοῦ φυσιχοῦ περὶ ψυχῆς ἂν εἴη λέγειν χαὶ 

10 εἰδέναι, χαὶ εἰ μὴ πάσης, κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο xa ὃ τοιοῦτο τὸ ζῷον, χαὶ τί 

ἐστι ψυχὴ ἣ αὐτὸ τοῦτο τὸ μόριον, χαὶ περὶ τῶν συμβεβηχότων χατὰ 
τὴν τοιαύτην οὐσίαν: ἄλλως τε χαὶ τῆς φύσεως διχῶς λεγομένης χαὶ οὔσης 
τῆς μὲν ὡς ὕλης τῆς δὲ ὡς οὐσίας. χαὶ ἔστιν αὕτη χαὶ ὡς ἣ χινοῦσα 
χαὶ ὡς τὸ τέλος. τοιοῦτον δὲ τοῦ ζῴου ἤτοι πᾶσα ἣ ψυχὴ 7] μέρος τι 0S. pada me Ἢ ΞΡ 

5 “Ὁ σ x ~ ~ 

15 αὐτῆς. ὥστε χαὶ οὕτως ἂν λεχτέον εἴη τῷ περὶ φύσεως ϑεωρητιχῷ περὶ 

ψυχῆς μᾶλλον 7 περὶ τῆς ὕλης, ὅσῳ μᾶλλον ἢ ὕλη δι᾿ ἐχείνην φύσις 
2 \ a b} 4 \ \ lf \ 7 \ 4 >] ’, σ : , ἐστὶν ἢ ἀνάπαλιν. χαὶ yap xAtvy zal τρίπους τὸ ξύλον ἐστίν, ὅτι δυνάμει 
ταῦτά ἐστιν. ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις εἰς τὸ νῦν λεχϑὲν ἀποβλέψας, πότερον 
περὶ πάσης ψυχῆς τῆς φυσιχῆς ἐστιν εἰπεῖν ἢ περί τινος. εἰ γὰρ περὶ 

20 πάσης, οὐδεμία λείπεται παρὰ τὴν φυσιχὴν ἐπιστήμην φιλοσοφία. ὁ γὰρ 
γοῦς τῶν νοητῶν: ὥστε περὶ πάντων ἣ φυσιχὴ γνῶσις ἂν εἴη. τῆς γὰρ 

5 ὦ \ ~ τ ~ ~ ~ bl X bl AW ike eke) 

αὐτῆς περὶ vod χαὶ τῶν νοητῶν ϑεωρῆσαι, εἴπερ πρὸς ἄλληλα, χαὶ ἢ αὐτὴ 
~ » ΄ Ὁ ἼΒ ΄ - 

Vewpia τῶν πρὸς ἄλληλα πάντων χαϑάπερ περὶ αἰσϑήσεως χαὶ τῶν αἰσϑη- 
τῶν. ἢ οὐχ ἔστι πᾶσα ἢ ψυχὴ χινήσεως ἀρχή, οὐδὲ τὰ μόρια πάντα, ἀλλ᾽ 

25 αὐξήσεως μὲν ὅπερ χαὶ ἐν τοῖς φυτοῖς, ἀλλοιώσεως δὲ τὸ αἰσϑητικόν, φορᾶς 
& ἕτερόν τι χαὶ οὐ τὸ νοητιχόν. ὑπάρχει γὰρ φορὰ χαὶ ἐν ἕτέροις τῶν 
ζῴων, διάνοια δ᾽ οὐδενί. δῆλον οὖν ὡς οὐ περὶ πάσης ψυχῆς λεχτέον " 

Ἔν δὴ τούτοις διώρισται ὅτι τὸ μέν ἐστι τῆς ψυχῆς τῇ φυσιχῇ ϑεω- 
80 ρητὸν φιλοσοφίᾳ, ὅσα αὐτῆς τῶν ζῴων ἐστὶν εἶδος τὸ τὰ ζῷα ὡς ζῷα 

δρίζον (ὃ καὶ ἀμφισβητεῖ εἴτε ψυχὴν εἴτε μόριον ψυχῆς εἴτε οὐκ ἄνευ 
ψυχῆς χαλεῖν δεῖ), χαὶ ὅσον αὐξητιχὸν χαὶ αἰσϑητιχὸν χαὶ τῆς χατὰ τόπον 
αἴτιον χινήσεως" ὅσον δὲ νοερόν, τῇ πρώτῃ φιλοσοφίᾳ, ἣ τὰ νοητὰ γινώσχουσα 

1 πότερον CD: πρότερον Aa ὃ τῷ πρώτῳ τῆς D: τῷ AAC οἵ. de Part. anim. A 1, 

641417 5 ὡς AaD: ἡ C: et margo C 8 τὸ αὐτὸ] λείπεται accedit apud 

Aristotelem 9 οὕτω, tod Aristoteles: τοῦδε tod ΑΔ) 10 xat’ αὐτὸ Aristoteles: 

za}? αὑτὸ AaD τοιοῦτο τὸ Aristoteles: τοιοῦτον AaD 11 ἐστιν ἡ Aristoteles 
αὐτὸ τοῦτο τὸ Aristoteles: τοῦτο τὸ om. AaD 12 τοιαύτην] αὐτῆς accedit apud Aristo- 

telem 18 ἀπορήσειε Aa: ἀπορήσει D ἐπιβλέψας Aristoteles 19 ἐστιν] ἐστι τὸ 

Aristoteles 22 vod Aristoteles: νοῦς D: τοῦ vod Aa τοῦ νοητοῦ Aristoteles 
ϑεωρῆσαι Aristoteles: ϑεωρημάτων Aa: ϑεωρ... duarum literarum spatio relicto D 
23 χαϑάπερ χαὶ Aristoteles 24 πᾶσα ἣ Ὁ: om. Aa 26 ἣ φορὰ Aristoteles 

28 φύσις Ὁ: ἡ φύσις Aa 29 ϑεωρητὸν])] immo ϑεωρητέον 30 ὅσα] fort. ὅσον 

ὡς AaD: 7 C 32 xat (post set) AaD: ἢ Ὁ 33 ἣ ΑΔ): ἢ Ὁ 



SIMPLICIL IN L. DE ANIMA I Prooem. 3 

χαὶ τὸν τῶν νοητῶν ϑεωρητιχὸν γινώσχει νοῦν, zal od τὸν ἐξῃρημένον Or 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὸν ἐν ἡμῖν. χαὶ γὰρ τῷ ἐν ἡμῖν νῷ νοητὰ ἐχεῖνα, χαὶ 
πρὸς ἄλληλα τό τε νοητιχὸν χαὶ τὸ νοητὸν λεγόμενα ὑπὸ μιᾶς χαὶ τῆς 
αὐτῆς ϑεωρεῖται ἐπιστήμης, ὥσπερ τὸ αἰσϑητιχόν τε χαὶ αἰσϑητόν. διὸ 

5 οὔτε φυσικὴ ἁπλῶς οὔτε μετὰ τὰ φυσιχὰ ἣ περὶ ψυχῆς ϑεωρία, ἀλλ᾽ 
ἀμφοῖν ἐχομένη, ὡς ἐν τούτοις ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους διώρισται. ἔοιχε or 

> ΄ 

δὲ ἐν πλάτει ὁ ᾿Αριστοτέλης χαὶ τὴν φυσιολογίαν χαὶ τὴν μετὰ τὰ φυσιχὰ 
΄ / e 4 ~ , > , 

τιϑέμενος φιλοσοφίαν ἑχατέραν μέχρι ψυχῆς thy μὲν ἀνάγειν τὴν δὲ προά- 
γεῖν. ἐπεὶ δῆλον ὡς οὔτε χατὰ τὰ φυσιχὰ εἴδη τῶν σωμάτων ἐστὶν οὐ- 

Γ σ ~ c ? > 10 σιώδης ὅρος boyy (Exetva γὰρ ὡς σωμάτων, αὕτη δὲ ὡς ζῴων εἶδός 
2 ΝΟΣ - \ fac ον wee 5 τι , γσίε ΦΧ, Ἢ oe δὰ τ Ν Gz 23 ἐστι, χαὶ ἐχεῖνα μὲν τοῦ χινεῖσθϑαι ἀρχαί, αὕτη δὲ tod xveiv' τὸ yap by 
¢ ~ ~ ~ 1 ~ - ~ ~ ἑαυτῶν χινεῖσϑαι τῶν ἐμψύχων ἰόϊον, ὡς ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῇῆς εἴρηται 
ἀχροάσεως), οὔτε ὡς τὰ ὑπερφυῇ χαὶ χαϑαρῶς ὠμέριστα χαὶ μόνιμα πάντῃ 10 
χαὶ εἰλιχρινῇ τὸ νοερόν ἐστι τῆς ψυχῆς. διὸ εἰ περὶ τὰ ἄχρα ἀφορί- 

15 ζοιτό τις τὰς φιλοσοφίας, πῇ μὲν τὴν φυσικὴν π δὲ τὴν μετὰ τὰ φυσιχά, 

μέση ἀμφοτέρων ἔσται ἣ περὶ ψυχῆς, χαὶ αὕτη ἐν πλάτει, μᾶλλον δὲ ἐν 
βάϑει ὁρωμένη. ὅσῳ τὸ νοερὸν τῆς ψυχῆς τοῦ αἰσϑητιχοῦ χαὶ φυσιχοῦ 
διέστηχε. χαὶ δῆλον ὡς ἣ περὶ ψυχῆς ἐπιστήμη τοιαύτη; ἐπειδὴ χαὶ ἢ τῆς 
ψυχῆς οὐσία τοιάδε, οἵα μέση τῶν τε ὑπερφυῶν εἶναι χαὶ τῶν φυσιχῶν, χαὶ 

20 οἵα τὸ μέν τι ἔχειν τοῖς ὑπερφυέσι χοινωνοῦν, τὸ ὃὲ πρὸς τὴν φύσιν ἀπο- 15 
σ 

χλῖνον᾽ εἴτε χαὶ xat ἄλλον τινα τρόπον, ὃν dv ὃ λόγος ἐχφήνειεν, ὅτε 
χαὶ ᾿Αριστοτέλης αὐτὸ τοῦτο ζητεῖ. συμπεραινόμενος δὴ 6 ᾿Αριστοτέλης ἐν 

- c ~ S> ς ΄ ~ f 2) 

τοῖς προχειμένοις ῥητοῖς “δῆλον, φησίν, ὡς οὐ περὶ πάσης ψυχῆς λεχτέον 
~ ~ as ~ , , 5, w~ 

τῷ φυσικῷ δηλαδή" “οὐδὲ yap πᾶσα ψυχὴ φύσις, ἀλλά τι μόριον αὐτῆς 
~ ~ ~ ~ > 

25 ἕν ἢ καὶ πλείω." ἐπεὶ οὖν αὐτὸς xal περὶ tod vod τῆς ψυχῆς, χαὶ od 
~ ~ ~ ~ a~ . > Cie 

περὶ τῶν φυσιχῶν μόνων αὐτῆς μορίων ποιεῖται λόγον, δῆλον ὡς οὐχ ἔστιν 
- - - - c~ ry 

ἁπλῶς φυσικὴ ἣ περὶ ψυχῆς πραγματεία. τοῦτο μὲν οὖν ἡμῖν ὧδε συμ- 20 

πεπεράνϑω. 
~ ~ ~ ~ ~ ’ me? 

Ὁ δὲ σχοπὸς αὐτῆς δοχεῖ περὶ μόνης τῆς ἐν tots ϑνητοῖς ζῳοις εἴναι 
~ ~ ~ Leer ΞΔ 

80 ψυχῆς οὐδένα γὰρ φαίνεται περὶ τῆς τῶν οὐρανίων ποιούμενος λόγον. εἰ 
~ ~ ~ , ὦ ON te 

wh ὅσον ἐπισχήπτων ταῖς τοῦ Τιμαίου μαϑηματιχαῖς περὶ αὐτῆς ἐνόείξεσι. 
~ - ~ ~ 5 , 

χαὶ ἴσως ὡς ἱχαναῖς ταῖς Πλατωνιχαῖς περὶ αὐτῆς ϑεωρίαις ἠρχέσϑη. το- 

σοῦτον ἐπιστήσας μόνον μὴ τῷ φαινομένῳ προσανέχειν τῶν μαϑηματιχῶν" 
- ~ ~ aw eS L 

ἴσως δὲ χαὶ διὰ τῶν περὶ τῆς ἀχρότητος τοῦ ἡμετέρου νοῦ εἰρημένων 
“Ὁ ᾿ - Re So» 

35 ἀξιῶν εἰς τὴν οὐρανίαν ναπέμπεσϑαι ψυχήν. “THY γὰρ τοῦ παντός, φησί, % 
> ~ > 

δῆλον ὅτι τοιαύτην εἶναι βούλεται, οἷόν ποτέ ἐστιν ὁ χαλούμενος νοῦς. οὐ 

1 χαὶ τὸν τῶν νοητῶν] incipiunt A et ἃ (editio Aldina). codicis A plenam cedi discre- 

pantiam, itemque Aldinae, cuius tamen levicula vitia aut aperto typothetae errore aut 

prava loquendi scribendive consuetudine orta neglexi. reliquorum librorum, de quibus 

videaiur Praefatio, selectas recepi suisque locis notatas lectiones γινώσχει AaD (ef. 

praef.): γινώσχειν Aa 12 ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως] O 4 p. 255a7 

20 τὰ φύσει a 22 6 om. a 23 φησίν cf. p. 2, 29 31 τοῦ Τιμαίου] Tim. 8 

ef. de Anima A 3, 4060} 20 32 αὐτῆς AaD: αὐτῶν Aa 35 φησι] de An. Ad 

p- 40723 36 δῆλον ὅτι scripsi: δηλονότι Aa if 
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γὰρ οἷόν ye ἢ αἰσϑητιχή οὐδ᾽ οἷον 7 ἐπιϑυμητιχή.᾿ λόγος γὰρ χαϑαρὸς Or 
χαὶ νοερὸς 7 τοῦ παντὸς ψυχή, ὅλη δι’ ὅλης ἀμιγὴς πρὸς τὰς δευτέρας 
ζωάς, ὅτι μὴ ῥέπει εἰς σώματα μηδὲ αὕτη γίνεται τῶν σωμάτων, 
ἀλλὰ ταῦτα ἐχείνης μενούσης ἐν ξαυτῇ. διὸ χαὶ χυχλιχὴ αὐτῆς ἣ φορὰ 
διὰ τὴν αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ὅλης πρὸς ὅλην ἐπιστροφήν. ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τῶν 
διαφόρων τῆς ἀνϑρωπείας ψυχῆς λήξεων ἣ τῶν πλειόνων ἐν τοῖς βίοις at- 30 
ρέσεών τι φαίνεται πραγματευόμενος, εἰδὼς τῷ χαϑηγεμόνι τὸν περὶ τούτων 
ἱχανῶς ἐπεξειργασμένον λόγον, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἀχώριστον τοῦ σώματος τιϑέ- 
ϑξενος τὴν ψυχήν τὴν γοῦν αἰτίαν τοῦ μὴ μεμνῆσθαι ἡμᾶς τῆς χωριστῆς 

10 ζωῆς ἀποδίδωσιν ἐν τῷ τρίτῳ, ὡς ὄντας δηλαδὴ χαὶ πρὸ τῆς εἰς σῶμα 
ἀφίξεως. 

Περὶ δὴ μόνης τῆς ἐν τοῖς ὕνητοῖς Ψυχῆς προηγουμένως πραγματευό- 
μενος οὐδεμίαν αὐτῆς ἀπολείπει ἀνεπεξέργαστον δύναμίν τε χαὶ οὐσίαν. 8 

ἀλλὰ πρῶτον μὲν xOWT πάσαις τὴν εἰδητιχὴν τῶν σωμάτων ἀποδίδωσιν 
15 αἰτίαν, οὐχ ὡς σωμάτων ἀλλ᾽ ὡς ὀργάνων ζωτιχῶν. φύσις γὰρ ἣ ὡς σω- 

μάτων stoytixy αἰτία, οὐ ψυχή: ἣ δὲ ὡς ὄργανον ζωτιχὸν εἰδοποιοῦσα ἣ 
ψυχὴ ἢ μέρος ψυχῆς ἣ οὐχ ἄνευ ψυχῆς. χαὶ αὕτη μὲν αἰτία εἰδητιχή, 
xa? ἣν τὸ εἰδοποιηϑὲν ζωτικῶς οἷόν τε χινεῖσϑαι. ἑτέρα δὲ ἣ ὑφ᾽ ἧς 
χινεῖται᾽ ὑπὸ γὰρ τῆς ψυχῆς τὸ ζῷον χινεῖται ὡς ὑπὸ τοῦ χυβερνήτου τὸ 

20 πλοῖον" ἐντελέχεια δὲ καὶ ὃ πλωτὴρ λέγεται. ἑτέρα δέ πως ἥδε ὡς εἰσόμεϑα 
7 χινοῦσα ζωτιχῶς τῆς ua? ἣν τὸ οὕτω χινούμενον ὁρίζεται, ἐπειδὴ οὐ 40 
ταὐτὸν τῷ χινουμένῳ τὸ χινοῦν, ἀλλὰ διήρηται χατ᾽ αὐτόν. χινεῖται δὲ 
τὰς ζωτιχὰς χινήσεις, οἷον βάδισιν χαὶ πτῆσιν χαὶ ἀναπνοήν, οὐ τὸ σῶμα 

ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸ ζῶν σῶμα. ζῶν δέ ἐστι κατὰ τὴν ἐν αὐτῷ ζωήν" ὥστε 

σι 

25 χαὶ ζωτιχῶς χινούμενον χατὰ ταύτην. ἐπεὶ οὖν χαὶ τὸ χινοῦν ἐν τῷ ζῴῳ 
ἢ ψυχή; πότερον ἣ αὐτὴ τῇ xa ἣν χινεῖται, ἢ ἀδύνατον; ἦν γὰρ ἂν χαὶ 
τὸ ὅλον ζῷον χατ᾽ αὐτὴν εἰδοποιούμενον, χινούμενόν τε χαὶ χινοῦν, χαὶ ody, 
ὡς τῷ ᾿Δριστοτέλει δοχεῖ, χινεῖ μὲν ἢ ψυχή, χινεῖται δὲ τὸ ζῷον. ἀλλὰ 45 
χαὶ τὸ ὄργανον ἕτερον τοῦ χρωμένου. χαὶ τὸ ὡς ὀργάνου ἄρα χαραχτηρι- 

30 στιχὸν εἶδος ἕτερον τοῦ χρωμένου. χαὶ ἐντελέχεια ual τὸ χρώμενον ὡς 6 
πλωτὴρ τῆς νεώς: διττὴ γὰρ ἢ ἐντελέχεια, ἢ μὲν χαϑ’ ἥν ἐστι ναῦς, ἣ δὲ 
ὡς πλωτήρ. 

Πρῶτον μὲν οὖν ὡς εἴρηται χοινῇ πάσαις ταῖς τῶν ϑνητῶν ζῴων Ov 
ψυχαῖς τὴν εἰδητιχὴν αὐτῶν ἀποδίδωσιν αἰτίαν διττὴν οὖσαν. ἔπειτα δὲ 

35 χαὶ ua) ἑχάστην ἐπεξιὼν ἅμα μὲν τὰς διαφορὰς αὐτῶν παραδίδωσιν, ἅμα 
δὲ χαὶ τὸ χοινῇ πάσαις ὑπάρχον ἰδιοτρόπως ual ἑχάστην ϑεωρεῖ, ὅπερ ἣ 
ἀποδειχτιχὴ παραγγέλλει ἐπιστήμη, χαὶ τὰς μὲν μᾶλλον εἰς τὸ ὀργανιχὸν 
ἀποχλινούσας, τὰς δὲ χατὰ τὸ χρώμενον ἱσταμένας μᾶλλον δρᾷ. χαὶ πᾶσαν 

1 post γὰρ add. δὴ Aristoteles . 5 ἐπιστροφήν Aa: στροφήν Aa 7 τῷ χαϑηγεμόνι] 

Plato Phaedr. 28 sq. 10 ἐν τῷ τρίτῳ] de Anima I’ 5 τὸ σῶμα a 13 ἀνε- 
πέργαστον ἃ 14 τῶν σωμάτων om. a 20 ἐντελέχεια --- λέγεται om. a δέ πως 

D: δὲ om. Aa 22 xat’ αὐτὸν delendum putat Torstrik 29 χαὶ τὸ ὡς --- 30 χρω- 

μένου in margine add. A 36 ὅπερ --- ἐπιστήμη om. a 
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Waren τ βοπθλ 5 μὲν εἶναι ψυχὴν ἐντελέχειαν τοῦ ὀργανιχοῦ σώ ve TOS Rapabionoy, οὐ πᾶσαν Ov 
\ \ ad fe ~ / e lank pd e 6& χατὰ πᾶσαν Ξαὐτὴς δύναμιν" σαφῶς 1D) 6 ς εἴρηται μηδὲν συνέχων ὅ 

σῶμα xal μνηδὲ ὡς ὀργάνῳ τῷ σώματι χρώμενος. διὸ οὐχ ἀπ ταμβλύνεται 
πρὸς τὴν τῶν ἐλαττόνων ϑέαν ex τῆς τῶν μειζόνων νοήσεως, ὥσπερ 7 

- 5 αἴσϑησις διὰ τὸ αὐτὰς ὡς Sees χρῆσθαι τ τῷ σώματι. 

SS 

θοῦ δὲ ἱχανῶς χαὶ τὰ περὶ τῆς νοερᾶς τῶν ψυχῶν δυνάμεως, 
ἑτέραν μὲν see Sh πραχτιχὴν ἜΠΟΣ χαὶ φαντασίᾳ χρωμένην, σωματοειδεῖ 
οὔσῃ Cot, χατὰ τὴν μεριχὴν πΠ το δὲ τὴν ϑεωρητικήν, χαὶ 10 
ταύτην ραν τὴ μὲν χατὰ τὴν ἀπὸ τῆς οὐσίας προϊοῦσαν ἐνέργειαν ἢ 

10 ἀτελῶς ἔχουσαν ἢ τελειωϑεῖσαν, χαὶ ἢ εἰς τὸ πρότερον δυνάμει διὰ τὸ 
ἀτελὲς ἐχπίπτουσαν ἢ χατὰ τὸ τελειότερον ἱσταμένην δυνάμει ἢ χαὶ χατὰ 
τὸ ἐνεργείᾳ" ἥτις οὐ χρῆται μὲν τῇ φαντασίᾳ, ἑπομένην δὲ αὐτὴν ἔχει ὡς 
τί προϊούσῃ xat ἐξισταμένῃ τῆς οὐσίας ave εργητικῇ ϑεωρίᾳ συγχινουμένην" 
τὴν δὲ χατὰ τὴν μόνιμον χαὶ εἰς ἕν χαὶ ταὐτὸν τῇ date τὴν ἐνέργειαν 15 

16 συνάγουσαν" καϑ' ἣν χαὶ τὸν ἐξῃρημένον μιμεῖται νοῦν, χαὶ ἔστι τῇ οὐσίᾳ 
ἐνέργεια. καϑ' ἣν μόνην ἐστὶν ἀϑάνατος, ὡς δι᾿ αὐτῆς τοῖς αἰωνίοις συνα- 
πτομένη χαὶ ὡς ἀεὶ μὲν τὸ μόνιμον ἔχουσα, ἀχραιφνὲς μὲν ἐν τῇ χω- 
ριστῇ ζωῇ, ἀφιστάμενον δέ πως Exvtod ἐν τῇ εἰς τὰ δεύτερα ῥοπῇ, ἀλλ᾽ 
οὐχ οὕτως ὡς μηδαμῶς μένον. ἔστι μὲν οὖν ual τότε μόνιμον δευτέρως" 

20 τὸ G& ἔξω ῥέπον οὐχ ἀϑάνατον, ὡς μεταβαλλόμενον ual ὡς ἐν τῇ χωριστῇ 
ζωζ οὐ παρόν. διελὼν δὲ καὶ τὰς ὀρεχτιχὰς δυνάμεις ἀπὸ τῶν Ἰνωστιχῶν, ΄ 20 
τίνες αἱ χατὰ τόπον τῶν ζῴων χινητικαὶ δυνάμεις ἐπεξεργάζεται. 

Καὶ ταύτην μὲν ἅπασαν τὴν ϑεωρίαν ἔν τε τῷ δευτέρῳ χαὶ τρίτῳ 
ποιεῖται" ἐν ὃὲ τῷ πρώτῳ μετὰ τὸ ἀφορίσαι τὸν σχοπὸν xual ἐχϑέσϑαι, 

25 ὅσα te χαὶ οἷα δεῖ Ghoul περὶ ψυχῆς ipa χαὶ τὸν exe es 
ρίσαι τῆς HE γασίας τὸν ἀπὸ τῶν ἀντιχειμένων ἀρχόμενον χαὶ διὰ μέσης 
τῆς ἐνεργείας εἰς τὴν οὐσίαν ἀναπεμπόμενον, τὰς τῶν παλαιοτέρων ἕστο- 
ρήσας περὶ ψυχῆς δόξας, Ov ὧν τε ἀποδέχεται χαὶ δι᾿ ὧν ἀντιλέγει, γνωστι- % 
χήν τε τὴν ψυχὴν χαὶ χινητιχὴν τίϑεται ἀσώματόν τε χαὶ ἀμέριστον χαὶ 

80 ἀχίνητον τὰς σωματιχὰς χινήσεις οὖσαν. χαὶ οὔτε ἁρμονίαν σωματιχὴν οὔτε 
σύνϑεσιν οὔτε λόγον τινὰ μίξεως ἐπιδείκνυσι" χαὶ ἀρχὴν οὐχ ὡς στοιχεῖον, 

οὐδὲ ὡς ἐχ τῶν στοιχείων, ἀλλ᾽ ὡς λόγον χαὶ εἶδος. χαὶ μίαν τὴν ἐν 

ἑχάστῳ ζῴῳ εἶναι βούλεται ψυχὴν χαὶ ἐν τοῖς λογικοῖς, πάσας ἔχουσαν 
τὰς ζωτιχὰς οὐσίας τε χαὶ δυνάμεις, ua ἅς τε ὀρέγεται λογικῶς te χαὶ 

35 ϑυμοειδῶς χαὶ ἐπιϑυμητιχῶς, χαὶ zal ἃς γινώσχει νοερῶς ἢ ἐπιστημονιχῶς 80 

ἢ δοξαστικῶς ἢ φανταστιχῶς ἣ αἰσϑητιχῶς, χαὶ αὐτὰς ἔχουσαν ἐσχάτως 
τὰς φυσιχᾶς. 

"Ett ἐν τῷ τρίτῳ χατ᾽ αὐτὸ τὸ λογικὸν τὴν ἡμετέραν ψυχὴν ἐν με- 
σότητι τῶν ἄχρων ὁρῶν ζωῶν, ποτὲ μὲν ἀπειχάζει τῇ αἰσϑητιχῇ ποτὲ δὲ 

~ ~ > > 

40 τῇ νοερᾷ" χαὶ ποτὲ μὲν εἰς τὴν alodytixyy ὑποβαίνουσαν, ποτὲ δὲ εἰς τὴν 

2 εἴρηται] de Anima A 5 p. 411}18 4 ϑεωρίαν a 5 αὐτὰς dubito num ferri 

possit 11 ἢ χαὶ D: χαὶ ἢ Aa 16 τοῖς] τῆς ἃ 20 ἔξω ῥέπον Torstrik: 

ἐξώρροπον Aa 25 προϑήματα a 29 ἀμέριστον] ἀόριστον Al 
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νοερὰν ἀνιοῦσαν μίμνησιν" καὶ ποτὲ μὲν εἰς τὸ ἀμέριστον ὡς οἷόν τε αὐτῇ Ov 

συναιρουμένην χαὶ ὅλην ἐν ἑαυτῇ μένουσαν, ὅτε χαὶ τὸν ὑπερέχοντα αὐτῆς 
~ ~ Ὁ 9) ΄ ~ ~ ~ Ἐ 

μιμεῖται νοῦν, ποτὲ δὲ ἀφισταμένην πως ἑαυτῆς ἐν τῇ ἔξω ῥοπῇ καὶ χατὰ 8 

προβολὴν ἐνεργοῦσαν χαὶ εἰς μερισμὸν προϊοῦσαν. οὐ μὴν ὡς πάντῃ τῶν 
5 ἀντιχειμένων ἀφισταμένην. χαὶ γὰρ ὃ μερισμὸς αὐτῆς μετὰ τῆς εἰς τὸ ἀμέ- 

ριστον συναιρέσεως, χαὶ ἥ προβολὴ μετὰ τῆς εἰς ἑαυτὴν ἐπιστροφῆς, καὶ 
ce ~ ra, ς ry = μφ fh ἑαυτῆς ἀπόστασις μετὰ τῆς ἐν ἑαυτῇ μονῆς, ἀμυδρουμένης ὅτε εἰς τὸ 

σ᾿ ~ 4 

ἔξω ῥέπει" ἵνα χαὶ μένῃ ἅμα χαὶ μεταβάλλῃ διὰ τὴν τῶν μόνως τε με- 
γόντων χαὶ πάντῃ μεταβαλλομένων μεσότητα ἣ ἡμετέρα ψυχὴ Exatép πως 40 

10 ἐπιχοινωνοῦσα τῶν ἄχρων, ὥσπερ χαὶ μερίζεταί πως χαὶ οἷον ἀμέριστος 
[te] ἅμα γίνεται τε χαὶ ἀγένητος ὑπάρχει, φϑείρεταί τε τρόπον τινὰ καὶ 
” ΕΝ ͵ x 4 ΄ "ὦ ΄ \ X 
ἄφϑαρτος διασώζεται. διὸ οὔτε μένειν τι αὐτῆς ϑησόμεϑα χατὰ τὸν 

Πλωτῖνον ἀεὶ ὡσαύτως χαὶ χαϑαρῶς οὔτε παντελῶς προϊέναι ἐν τῇ εἰς 
Uf ¢ ~ 5 ") (σῷ Ie \ [4 Ρ] ws > Ὁ Χ δ ἐν RE, 

γένεσιν ῥοπῇ, ἀλλ᾽ ὅλη πρόεισι χαὶ μένει εἰλιχρινῶς ἐν τῇ πρὸς τὰ δεύτερα 
¢€ ied 5 \ ~ Χ , \ (< σ ~ 4 > Q_/¢ ξ Ὁ 

18 ῥοπῇ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν σαφέστερον χαὶ ἢ ὅλη τῶν λόγων ἐπιδείξει διέξοδος 

ὡς καὶ ᾿Δριστοτέλει δοχοῦντα χαὶ ὑπὸ τοῦ ᾿Ιαμβλίχου ἐναργέστερον ἐχπε- 45 
φασμένα. ἤδη δὲ τῶν ῥητῶν ἐχώμεϑα. 

p. 4021 Τῶν χαλῶν χαὶ τιμίων τὴν εἴδησιν ὑπολαμβάνοντες. Ir 

Τὸ προοίμιον τὸν σχοπόν τε ἅμα τῆς προχειμένης πραγματείας δρίζει 

20 χαὶ ὡς περισπούδαστον ἀνθρώποις ἅπασι γεραίρει. ἔτι τε συντείνει τὸν 
ἀχροατὴν τὸ δύσληπτον χαϑόλου τε τῆς τῶν οὐσιῶν ϑεωρίας χαὶ ἰδίως 
τῆς ψυχιχῇς ἐχφαῖνον. πᾶσαν μὲν οὖν εἴδησιν ἐν τοῖς χαλοῖς τε χαὶ τιμίοις 5 

τάττει, οὐ τὴν ὁποιανοῦν γνῶσιν εἴδησιν προσαγορεύων, ἀλλὰ τὴν ἐπιστη- 
, \ \ , Cw \ δ Ζ \ X ͵ \ Y 

μονικήν᾽ χατὰ γὰρ ταύτην ἡμῖν τὸ εἰδέναι, χατὰ ὃὲ δόξαν τὸ οἴεσϑαι. 

25 ἀπολείπονται 6& χαὶ φαντασίαι χαὶ αἰσϑήσεις τῆς εἰδήσεως, συμβεβηχότων 
ἀεὶ χαὶ οὐδεμιᾶς οὐσίας ἀντιλαμβανόμεναι. εἴδησις μὲν οὖν ἣ ἐπιστημονιχή 
ἐστι γνῶσις. χαλὰ δὲ χαὶ τίμια τῷ μὲν ὑποχειμένῳ συντρέχει (xat γὰρ 10 
τῷ Vn ἂν ΄ ΄ \ ~ \ \ ΄ ~ Or ΄ 

πᾶν τὸ ὄντως τίμιον χαλόν, χαὶ πᾶν τὸ χαλὸν τίμιον), τῷ δὲ λόγῳ δια- 
l4 \ \ ΄ 2 id > \ \ 9) CaN ¢€ f / S\ péper* χαλὸν μὲν γάρ ἐστιν ὡς ἐραστὸν χαὶ δι’ αὑτὸ αἱρετόν, τίμιον δὲ 

30 διὰ τὸ σεμνὸν χαὶ ὑπερέχον, ὑποχλινομένων αὐτῷ τῶν ἄλλων οἷς ἐστι τί- 

utoy. εἰχότως ἄρα ἄνϑρωποι ὄντες χαὶ χατὰ Adyov οὐσιωμένοι τῶν χαλῶν 
χαὶ τιμίων εἶναι ὑπολαμβάνομεν τὴν ἐπιστημονιχὴν ϑεωρίαν, ὡς τὴν ἀρίστην 
οὖσαν τοῦ λόγου τελειότητα xat διὰ τοῦτο ἐφετήν τε αὐτῷ χαϑ᾽ αὑτὴν 
οὖσαν χαὶ ἐγγενομένην τὸ ὑπερέχον αὐτῷ δωρουμένην. 15 

35 p. 40222 Μᾶλλον δ᾽ ἑτέραν ἑτέρας ἣ κατὰ ἀχρίβειαν ἢ τῷ 
βελτιόνων τε xat ϑαυμασιωτέρων εἶναι: 

“Λπασα μὲν γὰρ ἐπιστήμη χαλή τε χαὶ τιμία, ἄλλῃ δὲ ἄλλης χαλλίων 

6 ἑαυτὸν ἃ ὃ μόνης ἃ 11 te (ante ἅμα) expunxi γίνεται te D: te om. Aa 

18 superscribit Σιμπλικίου ὑπόμνημα εἰς τὸ πρῶτον τῶν περὶ Ψυχῆς ᾿Δριστοτέλους a cf. ad 

pals) post εἴδησιν add. εἶναι a 19 προχειμένης om. pr. A 22 ψυχῆς a 
28 λόγῳ δὲ a 37 τε (post χαλή) om. a 
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\ 7, mal ~ ΄ 

τε χαὶ τιμιωτέρα ἢ τῷ ἀχριβεστέρα εἶναι, ὡς γεωμετρία ἔχει πρὸς τὴν Ir 
-Ὁ 5 ΕῚ - ΄ N > ᾿ τῶν ἐν οὐρανῷ φαινομένων χαταληπτιχὴν ἀστρονομίαν, διὰ τὴν πόρρω αὐ- 
~ 5. fe 5 ᾿ς ~ 5 “Ὁ » ~ - ec 

τῶν ἀπόστασιν ἀπολιμπανομένην τοῦ ἀχριβοῦς, 7 τῷ βελτιόνων εἶναι. ὡς 
Sa YY. € 
ἀνάπαλιν ἔχει ἀστρονομία χαὶ ἢ περὶ τὰ φαινόμενα πρὸς ὀπτιχὴν γεωμε- 20 5 

5 τριχήν τινα ὑπάρχουσαν. ἀλλ᾽ αὗται μὲν μαϑηματιχαὶ οὖσαι π αγματεῖαι 

τῶν χυρίως ἀπολείπονται ἐπιστημῶν, ὡς μήτε οὐσίας οὖσαι μήτε ἐχ τῶν 
ἀληϑινῶν ἀρχόμεναι αἰτίων: ἀληϑινὰ γὰρ τὰ οὐσιώδη εἴδη. εἶεν δ᾽ ἂν 
χαὶ ἐν ταῖς τῶν οὐσιῶν ϑεωρητιχαῖς ἀχριβέστερον μὲν ἡμῖν τῆς περὶ τῶν 
οὐρανίων φυσιολογίας ἐγγινομένη ἢ περὶ ζῴων διὰ τὸ προσεχὲς οὐ λαν- 

10 ϑάνουσα, ἐχείνη 6& ταύτης τῷ περὶ βελτιόνων εἶναι. βέλτιον μὲν οὖν ἐστι 25 
τοῦ ποτὲ ὄντος τὸ ἀίδιον, χαὶ τὸ αἰτιώτερον ὡς τέλος ἢ ὡς ποιοῦν ἢ ὡς 
εἶδος τοῦ αἰτιατοῦ, χαὶ ὅλως τὸ ϑεοῖς πλησιάζον τοῦ μᾶλλον ἀπωτέρω 
xat οὐσίαν. ἀχριβεστέρα δὲ γνῶσις ἣ ἀναγχαία χαὶ ἀπαράλειπτος χαὶ ἣ 

οἰχεία τῷ γνωστῷ. 

15 p.402a3 Av ἀμφότερα ταῦτα τὴν περὶ ψυχῆς ἱστορίαν εὐλόγως 
ἂν ἐν πρώτοις τιϑείημεν. 

Διά te ἀχρίβειαν καὶ διὰ τὸ περὶ βελτίω χαὶ ϑαυμάσια ἔχειν. διὰ 
γὰρ τὴν πρὸς ἑαυτὴν αὐτῆς τῆς ψυχῆς οἰχειότητα ἐγγυτάτω ὃν τῷ γινώ- 80 
σχοντι τὸ γνωστὸν ἐναργῆ παρέχεται χαὶ ἀχριβῇ τὴν τῶν συνθέτων γνῶσιν. 

40 χαὶ γὰρ 7 τῶν συνθέτων ἡμῶν αὐτῶν συναίσϑησις ἐναργής τε χαὶ ἀχριβής. 
ἣ δὲ κατὰ νοῦν χαὶ λόγον τῆς ψυχῆς αὐτῆς εἰς ἑαυτὴν ἐπιστροφὴ ἀπαϑῶς 
γινομένη ἔτι ἐναργεστέρα χαὶ ἀχριβεστέρα. ἀλλὰ χαὶ αὐτῇ τῇ πρὸς ἕαυ- 
τὴν ἐπιστροφῇ ἀσώματον χαὶ χωριστὴν σωμάτων ἑαυτὴν εὑρίσχουσα χαὶ 
Ἱνωστιχὴν χαὶ ἑαυτῆς χυρίαν διὰ τὸ χατὰ βούλησιν ζῆν χαὶ ἀρχιχὴν ὡς 

25 βελτίστην ϑαυμάσεται ὡς οὐχ ἀπεσπασμένην τῶν πρώτων αἰτίων. οὐ γὰρ 38 
ὡς αὐτόϑεν πρώτην, ἀλλ᾽ ὡς ἐν τοῖς πρώτοις φησί, διὰ τὴν οἷον συνεχῆ 
πρὸς αὐτὰ ὑπόβασιν. ἣ δὲ ἱστορία ἀντὶ τῆς ἐπιστήμης εἴληπται νῦν" ἴσμεν 
γάρ φαμεν ὅσα ἀχριβῶς γινώσχομεν. 

ρ.40214 Δοχεῖ δὲ χαὶ πρὸς ἀλήϑειαν ἅπασαν ἣ γνῶσις αὐτῆς 

80 μεγάλα συμβάλλεσϑαι, μάλιστα δὲ πρὸς τὴν φύσιν" ἔστι γὰρ 

οἷον ἀρχὴ τῶν ζῴων. 

Καὶ χαϑ’ αὑτὴν μὲν ἢ περὶ ψυχῆς εἴδησις χαλή te χαὶ τιμία ὡς εἴς 40 

ρηται, μειζόνως δὲ εἰ καὶ πρὸς πᾶσαν ἀλήϑειαν μεγάλα ἢ γνῶσις αὐτῆς 

συντελεῖ, τουτέστι πρὸς τὴν τῶν ὄντων ἐπιστημονιχὴν γνῶσιν. ἀλήϑειαν 
\ ~ > x > δ dX δ > \ 5 ΄ 5 δῶν 2 

35 γὰρ νῦν od thy αἰσϑητιχὴν οὐδὲ thy δοξαστιχὴν ἀχουστέον, ἀλλὰ τὴν ἐπι- 
~ ~ n > ΄ te ~ 

στημονιχὴν χαὶ τὴν τῶν οὐσιῶν, πρὸς ἣν ob μόνον συμβάλλεται ἢ τῆς 

1 ἢ -- εἶναι margo A 3 χαταλιμπανομένῳ ἃ 3) — 4 ἀστρονομία margo A 

22 ἔτι om. a 24 χαὶ ἑαυτῆς Torstrik: ἑαυτῆς Aa 25 πρῶτον a 26 φησὶ 

D: φυσικὴν Aa 
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SIMPLICIE IN L. DE ANIMA 11 [Arist. p. 40244. 7. 8] 

ψυχῆς γνῶσις, ἀλλὰ χαὶ μεγάλως" πρὸς μὲν τὴν περὶ τῶν ὄντων, ἐπειδὴ Ir 
ὡς ἐν τοῖς Περὶ ζῴων μορίων ἔφη, οὐχ ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ γνώσεως τὸ 
νοητὸν οἷόν te Ἰνῶναι, οὐδ᾽ ἄνευ τῆς τοῦ ἡμετέρου vod, εἴ γε ἡμῖν ὅπω- 45 
σοῦν γνωστὰ τὰ νοητά. ὁμοίως μὲν οὖν οὐδὲ τὰ αἰσϑητὰ ἄνευ τῆς τοῦ 
αἰσϑητικοῦ, ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐχ ἐπιστητὰ οὐδὲ οὐσίαι, λόγος GE χαὶ νοῦς ὃ 

τῶν οὐσιῶν χαὶ τῶν φυσιχῶν ϑεωρητιχός, ἣ τούτου γνῶσις χαὶ πρὸς τὴν 
τῶν φυσικῶν γνῶσιν ὡς ἐπιστητῶν ἱχανῶς συντελεῖ. ἔτι διὰ τὸ μέσην τῶν 
τε ἀληϑῶς νοητῶν χαὶ τῶν φυσιχῶς ὄντων xat τῶν ἀμερίστων τε καὶ με- 

ριστῶν εἶναι τὴν ψυχὴν χαὶ ἣ περὶ αὐτῆς ϑεωρία ἱχανὴ πρὸς τὰς τῶν 
ἄχρων συμβάλλεσϑαι φιλοσοφίας" πρὸς μὲν τὴν πρώτην διὰ τὴν πρὸς τὰ 50 

ἄλλα τῆς ψυχῆς ὁμοιότητα (ἐχ γὰρ τῶν μέσων ῥάων ἢ πρὸς τὰ χρείττω 
ἀναφορά), πρὸς δὲ τὴν φυσιχὴν μάλιστα διὰ τὸ ὡς ἐξ αἰτίας | τὰ αἰτιατὰ Ly 

γινώσχειν ἐπιστημονικὸν ὑπάρχειν. εἰχότως οὖν μάλιστα πρὸς τὴν φύσιν. 

διότι ἢ ἐξ αἰτίων τῶν αἰτιατῶν γνῶσις χυριωτέρα τῆς ἐχ τῶν αἰτιατῶν 
εἰς τὰ αἴτια ἀναγομένης. ἐχ δὲ τῆς ψυχῆς τὰ φυσιχὰ ὡς ἐξ ἀρχῆς ἤρ- 
τηται" χυριώτατα γὰρ τῶν φυσιχῶν τὰ ζῷα, ὧν οἷον ἀρχή; φησίν, ἢ ψυχή, 
τὸ οἷον προσϑείς, ὅτι τὸ εἶδος χαὶ ἢ νοερὰ χαὶ ἣ ἀμέριστος οὐσία ὄντως 
ἀρχή. ἢ δὲ ψυχὴ ἐχβᾶσα τῆς ἀμερίστου καϑαρῶς οὐσίας xual τῆς ἀληϑῶς ὅ 

ἀρχῆς ἀπολείπεται. χαὶ γὰρ ἣ εἰδητικὴ ἀρχὴ ἀμέριστος (πᾶν γὰρ εἶδος 
ὅρος χαὶ οὗ ἕνεχα: τελειότης γάρ) χαὶ τὸ ὅϑεν ἢ ἀρχὴ τῆς χινήσεως" νοῦς 

γὰρ τὸ πρώτως χινοῦν. δοχεῖ δὲ ἔφη οὐχ ὡς ἀμφισβητῶν, ἀλλ᾽ ὡς χαὶ 

ὑπὸ τῶν ἄλλων ὁμολογούμενον. 

p. 4021 Ἐππιζητοῦμεν δὲ ϑεωρῆσαι καὶ γνῶναι τήν τε φύσιν 
αὐτῆς καὶ τὴν οὐσίαν. 

AY 4 Ἁ \ > 4 we A ~ ~ 3 ΄ Σαφέστερον τὸν σχοπὸν ἐχτίϑεται διὰ τούτων, τῆς τε ψυχιχῆς οὐσίας 10 
χαὶ τῶν xa αὑτὰ ὑπαρχόντων αὐτῇ te τῇ ψυχῇ ual Ov ἐχείνην τοῖς 
ζῴοις ὄντα ϑεωρητιχόν τε χαὶ γνωστιχόν. δηλοῖ 6& ἢ μὲν ϑεωρία τὴν ex 
τῆς ἐναργείας χαὶ ex τῶν τῇ αἰσϑήσει φαινομένων ἀναφορὰν εἰς τὴν περὶ 
αὐτῆς ἀλήϑειαν, ἣ δὲ γνῶσις τὴν χατὰ λόγον ἐπιστημονιχὴν χατάληψιν. 
Cc a\ lA Y X 14 Ν Gand > = 5 \ ΄ ie wa ἢ δὲ φύσις οὔτε τὸ γένος δοχεῖ wot δηλοῦν (οὐ yap συνήϑης ἣ χρῆσις) 

Vv 5 ΄ SN Ὁ 5 / ΄ὔ 5 ie X Χ σ Ser 

οὔτε x παραλλήλου ταὐτὸν τῇ οὐσίᾳ σημαίνει" ἀλλ᾽ ἢ μὲν TO ὅσον αὐτῆς 

πρὸς τὰ φυσιχῶς ὄντα ἀποχλῖνον δηλοῖ, ἢ δὲ οὐσία τὸ πρὸς τὰ νοητὰ 15 
συγγενὲς χαὶ χωριστόν. 

p. 40228 Et® ὅσα συμβέβηχε. 

Τὰ xa αὑτὰ δηλαδή: τὰ γὰρ ὡς ψυχζ. xat ἐπεὶ προηγεῖται χατὰ 
τὴν ἐξ αἰτίων γνῶσιν ἐπιστημονιχὴν οὖσαν ἢ τῆς οὐσίας τῆς τῶν συμβεβη- 

2 Περὶ ζῴων μορίων A 1 p. 641 490 6 ἡ BD: 7 Aa 11 ἄλλα] ἄυλα aut ἀίδια 
Diels, ἄχρα Torstrik 12 fort. διὰ τὸ τὸ 13 ὑπάρχον Torstrik 16 ζώων τὰ 
φυσικὰ A, qui tamen in marg. habet οἶμαι τῶν φ. τ. &. 27 ζῴοις om. a 36 τῆς 

τῶν Ὁ: τῆς om. Aa 
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4 ὧν --- ὃ δοχεῖ cum superiore lemmate coniungit ideoque hic om. ἃ 

SIMPLICH IN L. DE ANIMA Τ 1 [Arist. p. 40248. 10.] 

κότων, βουλόμεϑα δὲ γενέσϑαι ἐπιστήμονες, εἰχότως ἐπιζητοῦμεν πρότερον 
γνῶναι τὴν οὐσίαν, ct ὅσα συμβέβηχεν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐχ τῶν ἡμῖν γνωρι- 
μωτέρων ἐπὶ τὰ φύσει πρότερα ἣ μάϑησις, ἀναγκαίως ἐν τῇ διδασχαλίᾳ ἀπὸ 
τῶν συμβεβηκότων τὴν οὐσίαν αἱρεῖ, ὧν τὰ μὲν ἴδια πάϑη τῆς ψυχῆς 
εἶναι doxet, Toy λέγων οὐ τὰ ὁπωσοῦν αὐτῇ ὑπάρχοντα (οὐ γὰρ χαὶ 
τὰς μονίμους αὐτῆς νοερὰς ἐνεργείας). ἀλλ᾽ ὅσα τῷ παϑεῖν τι αὐτὴν ὑπάρχει, 

ota ἢ εἰς σῶμα ῥοπὴ χαὶ ὅλως ἢ χατὰ προβολὴν ζωή: ἐν γὰρ ἀποστάσει 

πως τῇ ἀφ᾽ ἑαυτῆς, τοῦτο ὃὲ πάϑος ἐπεὶ ἢ μόνιμος ἐνέργεια ἣ αὐτὴ τῇ 

οὐσίᾳ xat οὐ συμβεβηκός. τῶν δὲ συμβεβηκότων, ἃ χαὶ πάϑη ἔφη. τὰ 
μέν ἐστιν ἴδια τῆς ψυχῆς. ὡς ἢ ϑεωρητικὴ αὐτῆς γνῶσις οὐδὲν αἰσϑήσει 

ἢ φαντασίᾳ ἢ ὅλως τῷ σώματι χρωμένη: ὅση ὃὲ αἰσϑητιχὴ ual φαντα- 

στιχὴ χαὶ ἣ ταύταις χρωμένη πραχτιχὴ γνῶσις, χοινὴ χαὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις 
ὑπάρχει. οὐδὲ μόνων ἐστὶ τῶν ζῴων, ἅπερ ἐστὶ τὰ σύνϑετα, ἀλλὰ χαὶ 
αὐτῆς τῆς ψυχῆς. ὡς γὰρ ἐρεῖ, 7 ἄρχεται ἐξ αὐτῆς ἣ λήγει εἰς αὐτήν. 

p. 402210 Ilavty δὲ χαὶ πάντως ἐστὶ τῶν χαλεπωτάτων λαβεῖν 

τινα πίστιν περὶ αὐτῆς. 

Αἱρετὴν ἐχ τῶν εἰρημένων τὴν περὶ ψυχῆς ἐπιδείξας ϑεωρίαν χαὶ ὅτι 

μάλιστα ἐπιζητοῦμεν τὴν οὐσίαν αὐτῆς γνῶναι προειπών, συντείνων τοὺς 
φιλοϑεάμονας τῶν ὄντων, τὸ δύσληπτον πρῶτον μὲν χαϑόλου τῆς τῶν οὐ- 
σιῶν γνωστικῆς μεϑόδου ὑπομιμνήσχει. οὔτε γὰρ εἰ μία ἢ πλείους ῥάδιον 

~ e \ \ Ἃ ΄ g/ = > = \ 5 \ ΄ fa l4 5 “4 A \ γνῶναι" xat yap dv μία δόξειεν. ἐπεὶ xat αὐτὴ ἢ ζητουμένη οὐσία χοινὴ 
χαὶ μία τις ἐν πᾶσιν εἶναι δοχεῖ χαὶ ἢ τοῦ ὄντος χοινωνία, χαὶ διὰ τὸ 

΄ 9/5 / mes \ \ ~ ce ~ 5 ΄ \ ? > μίαν παραδίδοσϑαι μέϑοδον, ἐπὶ μὲν τῶν ἁπλῶν ἰδιοτήτων τὴν KAT ἔπι- 
\ 4 a \ σ ͵ τς Ὰ ~ > , \\ ¢e 

βολὴν σύνεσιν, ἢ τοὺς ὅρους γινώσχομεν. ἐπὶ δὲ τῶν Ex πλειόνων THY ὡς 
2x γένους χαὶ διαφορῶν" “καὶ πλείους αὖ διὰ τὴν ἑτερότητα τῶν τε γενῶν 

\ ~ DJ ~ Ν' > 4 \ a δῷ ὦ γ S\ / ἌΡ. i A χαὶ τῶν διαφορῶν χαὶ δηλονότι χαὶ τῶν εἰδῶν. εἴτε δὲ μία εἴτε πλείους 
εἴτε, ὅπερ ἀληϑές, χαὶ μία χαὶ πλείους, οὐκ εὔχολος αὐτῆς ἣ χατάληψις, 

ἐπειδὴ καὶ πᾶσα ἐπιστημονιχὴ ἕξις δύσληπτος, φύσεώς τε δεομένη ἐπιτη- 
δείας ual γυμνασίας μαχρᾶς χαὶ διαχεχαϑαρμένης τῆς λογικῆς ζωῆς, εἰ 

lA véhhowey ὀρϑῶς πάντως τοῦ προτιϑεμένου τὴν οὐσίαν εὐέχτως αἱρεῖν. ἀλλὰ 
τοῦτο τὸ ζήτημα οὐχ ἴδιον τῆς περὶ ψυχῆς ϑεωρίας, χοινὸν δέ φησι πολλοῖς > =, 7 

ἑτέροις, ἐφ’ ὅσων τὸ τί ἐστι ζητοῦμεν" χοινὴ γὰρ τούτων ἁπάντων 7 
δριστική., εἶτα ὅτι μία μετὰ παραμυϑίας ὑποϑέμενος (ὡς γὰρ μία ἢ τῶν 

) ὍΡΟΝ id 4 2 ΄ σ > Ἂ Ce! b] Ὁ ΄ σ Nie 
xa αὑτὰ ὑπαρχόντων ἐπιστήμη. ἥπερ ἐστὶν ἡ AMOOELATIXY, οὕτω χαὶ Ἢ ὁ 

τ inp 55: a i“ Cue ΄ > \ Nie Co ON \ 7 Ni Clee ΙΝ τοῦ τί ἦν εἶναι μία ἢ ὁριστική, ἐπεὶ καὶ 7 διαιρετιχὴ μία χαὶ ἢ ἀναλυτιχὴ 
a 7 >I iN} ξ - , 

ὡσαύτως), ζητητέον φησὶ τὴν μέϑοδον ταύτην οὕτω δηλαδὴ ὡς ἕξιν χτή- 
> 

σασϑαι δριστικήν. ἐπεὶ δὲ καὶ πολλαὶ τρόπον τινὰ (ὑπέμνησεν δὲ χαὶ τοῦτο 

λέγει ἃ 7 προβολὴν una litera post mpo —erasa A: προσβολὴν a 14 ἐρεῖ] 

An. A 4 p. 408» 16 34 ἡ ante ἀποδειχτιχή om. A 35 ἀναλυτιχὴ — διαι- 
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SIMPLICI IN L. DE ANIMA I 1 [Arist. p. 402410. 21. 22] 

διὰ tod δεήσει yap λαβεῖν περὶ ἕχαστον τίς ὃ τρόπος" δεῖ γὰρ ἐφ’ 
ἑχάστου ἰδιοτρόπως τῇ χοινῇ χρήσασϑαι μεϑόδῳ)" ἐπεὶ οὖν χαὶ πολλαί, ἔτι 
χαλεπώτερον γίνεται τὸ πραγματευϑῆναι, τουτέστι τὸ τὴν ἴδιον 

lv 

« Ψ. « “Ὁ 5 ip ‘ 9\ > , \ baa} ΔΝ X “e if 

Exdotov ἑλεῖν οὐσίαν. τὸ δὲ ἐπιφερόμενον | to ἐὰν δὲ φανερὸν H, πό- 2 

τερον ἀπόδειξις χαὶ τὰ ἑξῆς ἐξήγησις εἶναί μοι τοῦ προειρημένου δοχεῖ τοῦ 
δεήσει γὰρ λαβεῖν περὶ ἕχαστον τίς 6 τρόπος, ὡς ἑπομένου τούτου 
χαὶ τοῖς μίαν ἡντιναοῦν τὴν τοῦ τί ἐστιν ὁμολογοῦσι μέϑοδον. ἕπεται 
yap χαὶ τούτοις ζητεῖν, ex τίνων ἀρχῶν ὁ ἴδιος ἑχάστου ἀποδοϑήσεται 

δρισμός. 

- 

p. 402221 ᾿Αλλαι γὰρ ἄλλων ἀρχαί. 

"Exepat γοῦν ἀριϑμῶν xat ἕτεραι ἐπιπέδων χαὶ ἄλλαι τῶν φυσιχῶν 
χαὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως. χατὰ συμβεβηχὸς δὲ ἴδια τὰ ἀποδειχνύμενα λέ- 

n 5 I> “ex σ ce y γι ~ ~ Ὁ , \ γεται, χἂν οὐσιώδη ἢ. ὅτι ὡς ἄλλο ἄλλου χατηγορεῖται πᾶν δειχνύμενον χαὶ 
διὰ τοῦτο μὲν συμβεβηχὸς ὡς σὺν ἄλλῳ βεβηχός" ἴδιον δέ, ἐπειδὴ χαὶ 

\ \ “ - Ie X tA XA “- 5 ὃς ἡ σ 

τὸ χοινὸν πλειόνων ἰδιοτρόπως χρὴ γινώσχεσϑαι διὰ τῆς ἀποδείξεως. οὕτω 

μὲν οὖν πρῶτον χοινῇ τὸ δύσληπτον τῆς δριστιχῆς ὑπέμνησεν ἕξεως. προσ- 
τίϑησι δὲ χαὶ τὴν ἴδιον ἐπὶ τῆς ψυχικῆς οὐσίας χαλεπότητα, ἅμα χαὶ τὰ 
προβλήματα ἐχτιϑέμενος περὶ ὅσων ζητήσει διὰ τοῦ" 

p. 402222 [ΙΙρῶτον δ᾽ ἴσως ἀναγχαῖον διελεῖν, ἐν τίνι τῶν γενῶν 

χαὶ τὸ EOTty. 

Ἐπείπερ ἐν τοῖς ὁριστιχοῖς λόγοις πρὸ πάντων ἐστὶ τὸ γένος λαμβα- 
νόμενον χαὶ τότε ἣ διαφορά, διότι ἀμέριστον τὸ εἶδος χαὶ ἀμερίστως τό 
τε ὡρισμένον χαὶ χαραχτηριστιχὸν συνειληφός, ὃ λόγος ἅμα τε διαιρῶν χαὶ 
συνάγων ἰδίᾳ πρῶτον αὐτοῦ ἐμφαίνει τὸ ὡρισμένον, ἔπειτα δὲ τὸ χαραχτη- 
ριστιχόν, ὧν τὸ μὲν ἐν τῷ τί ἐστι, τὸ δὲ ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι γινώσχεταί 
τε χαὶ λέγεται. διὸ χαὶ αὐτὸς εἰπὼν ἐν τίνι τῶν γενῶν ἀναγχαῖον 
διελεῖν προστέϑειχε χαὶ τί ἐστι, σαφηνίζων τί δηλοῖ τὸ ἐν γένει εἶναι, ὅτι 
xav’ ὅ τί ἐστιν, ὥσπερ ἐν διαφοραῖς xa ὃ τοιόνδε. ἀμφισβητεῖται δὲ 
ἐπὶ ψυχῆς, εἰ τὸ γένος αὐτῆς οὐσία ἣ ποιὸν ἢ ποσόν. διὸ χαὶ τούτων 
εἰδικῶς τῶν τριῶν ἐμνήσϑη χατηγοριῶν, ὡς ἐν ταῖς φερομέναις δόξαις τῶν 

- ΄ \ \ \ nv , » - S ~ 
τριῶν λεγομένων, προσϑεὶς δὲ τὸ ἢ χαί τις ἄλλη τῶν διαιρεϑεισῶν 

~ >.) \ DEN ΄ \ ς ? γ » ΕΒΑῚ »΄ . δὴ χατηγοριῶν διὰ τὸ ἐνδέχεσθαί τινας ual ὑπ᾽ ἄλλην αὐτὴν ἄγειν. οἵ μὲν 
οὖν ΠΠυϑαγόρειοι χαὶ ΠΠλάτων οὐσίαν αὐτήν φασιν" οἱ δὲ ἁρμονίαν σωμάτων 
εἰπόντες χαὶ οἵ τοιάνδε κρᾶσιν ἐν τῷ ποιῷ τίϑενται. Ξενοχράτης ὃὲ 

35 ἀριϑμὸν αὐτὴν ϑέμενος ἐν ποσῷ δοχεῖ. 

9 τρόπος A, qui tamen in margine habet ὁρισμός 11 ἕτεραι γοῦν D: om. A 

15 

10 ἕτεραι γοῦν --- ἐπιπέδων] horum loco proxima lemmatis verba xatdnep — ἐπιπέδων con- 

tinuat a 17 ψυχῆς a 24 ἐμφαίνει BDa: ἐμφαίνεται A 26 διελεῖν rescriptum 

ex lemmate v. 19: εἶναι ἑλεῖν Aa 



SIMPLICH IN L. DE ANIMA 11 [Arist. p. 405. 35. υ 1 rE 

” s ~ > Ὁ ΄ ~ » me of? , 

p. 402225 “Ete δὲ πότερον τῶν ἐν δυνάμει ἣ μᾶλλον ἐντελέχειά ὃ: 

Tis’ διαφέρει γὰρ οὔ τι σμιχρόν. 25 

\ Ἡ \ , Ne. A) Ps aS ts > ΄ \ Se 7. μὲν πρώτη χαὶ εἰλιχρινὴς ἐντελέχεια τὸ εἶδός ἐστιν. ἢ yap ἐνέργεια 

χαὶ ἢ τελειότης τὸ εἶδος. ἐν δυνάμει δὲ ὃν οὐχ FH ὕλη μόνη ὡς ἀτελὴ τελειότης εἴδος. μει ὃὲ ὧν οὐχ ἣ ὕλη μόνη ὡς ἀτελὴς 
9. GaN 2 ~ > ~ ~ I~ > (ee > \ \ ~ \ 7 

5 xa αὑτὴν ἐν τῷ δεχτικῷ τῶν εἰδῶν οὐσιωμένη, ἀλλὰ χαὶ πᾶν τὸ εἰδο- 
πεποιημένον, μάλιστα δὲ τὸ σύνϑετον διὰ τὴν πρὸς ὕλην χοινωνίαν: ἤδη δὲ 

χαὶ πᾶν τὸ σῶμα χἂν ἄυλον ἢ, ὡς μὴ xa ἑαυτὸ μηδ᾽ ὅφ᾽ ἑαυτοῦ ζῶν, 

ἀλλ᾽ ἑἕτέρωϑεν: οὐ γὰρ ὡς σῶμα. ἣ δὲ ψυχὴ χ μὲν ἀλήϑε έ ρ 2p ὡς σῶμα. ἣ δὲ Ψυχὴ χατὰ μὲν ἀλήϑειαν μέσηψο 
- δῷ ὦ» X ~ > 4 > c ~ 

τῶν εἰδῶν χαὶ τῶν εἰδοπεποιημένων ὡς ὅλη δι᾿ ὅλης ἑαυτῆς τὴν πρὸς 

10 ἑχάτερον ἐμφαίνουσα χοινωνίαν. ἀξιοῦται ὃὲ ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους διὰ τὸ ἀφ᾽ 
ἑαυτῆς ζῆν τε χαὶ ἐγείρεσθαι. χαὶ ὡς χινητικὴ τῶν σωμάτων ἀρχὴ οὐ 

\ \ rd ΄ > \ \ \ es > ΄ .ν \ oO Bs 
πρὸς τὸ ὁριζόμενον ἀλλὰ πρὸς τὸ ὁρίζον ἀποχλίνειν. διὸ χαὶ οὕτω πως 
Vv ” ~ > - ee > a. > > ~ SENN δ ~ v \ 

ἔφη ἣ μᾶλλον ἐντελέχεια, ἐπειδὴ οὐχ εἰλιχρινῶς οὐδὲ ἁπλῶς, εἴ γε χαὶ 

ἣ λογικὴ Ψυχὴ καὶ ὃ μετεχύμενος ὕπ᾽ αὐτῆς νοῦς δυνάμει τε χαὶ ὑλιχὸς 
\ ΄ > 

15 λέγεται. διὰ thy αὐτὴν de αἰτίαν χαὶ τὸ τὶς πρόσχειται, ὅτι μὴ ἀπροσδιο- 3 

ρίστως χαὶ ἁπλῶς ἐστιν ἐντελέχεια, ἀλλ᾽ ὑποβεβηχότως. ὅϑεν οὐδὲ ἀεὶ 
χατὰ τὴν τελείαν ἵσταται ἐνέργειαν, ἀλλ᾽ ἐνίοτε χατὰ τὴν ἀτελεστέραν τὴν 

\ Ἁ oF > μι ’, = Si Ἃ \ \ bi) 7 [2 σ 2 χατὰ τὴν ἕξιν. ἐν δυνάμει δὲ ὃν χαὶ τὸ εἰδοποιούμενον ϑέμενος, ὅπερ ἐν- 
τελεχείᾳ μέν ἐστιν, οὐ μὴν ἐντελέχεια (αὕτη γὰρ τὸ εἶδος), εἰκότως τῷ ἐν 

90 δυνάμει οὐ τὸ ἐντελεχείᾳ, ἀλλὰ τὴν ἐντελέχειαν ἀντιτέϑειχεν. ἐν μὲν γὰρ 
ἐντελεχείᾳ τὸ εἰδοποιηϑέν, τὸ δὲ εἶδος οὐχ ἐν αὐτῇ, ἀλλ᾽ αὐτή, ὅπερ οὐ 
σμιχρὸν διαφέρει. ἣ μὲν γάρ ἐστι xa αὑτὴν οὐσία, ὡς ἐν τῷ Z τῆς 40 

\ \ \ “4 Cc S\ ? σ \ c X ’, ia \ Μετὰ τὰ φυσιχὰ μανθάνομεν, 7 δὲ xa? ἕτερον, χαὶ ἢ μὲν πρώτη ἣ δὲ 
X 

δευτέρα. χαὶ H wey αἰτία H δὲ αἰτιατή. . Ἢ 

wo on p. 40201 Xxextéov δὲ xat εἰ μεριστὴ ἣ ἀμερής. 

Μεριστὴ μὲν ἁπλῶς ἣ σωματιχὴ οὐσία πᾶσα, ἄλλων ἀλλαχοῦ τῶν 
΄ ΄ 5 ΄ X > ~ ς , \ \ ΄ 4 

woptwy χειμένων: ἀμέριστος δὲ εἰλιχρινῶς ἢ νοερά᾽ πολὺ δὲ βάϑος ἔχουσα 
Χ Ὁ \ »} “ 5 ,ὔ 2 κ᾿ \ is ! s S ~ δὲ ἈΝ Χ > X 45 χαὶ ἣ μεταξὺ ἀμφοῖν οὐσία, ἐν ἣ καὶ ἣ ψυχή. δηλοῖ δὲ τὴν μὲν εἰς τὸ 

μεριστὸν αὐτῆς ὑπόβασιν ἢ χατὰ ἀπόστασιν τοῦ γνωστοῦ ἀντίληψις χαὶ ἢ 
80 ἀφ’ ἑτέρων εἰς ἕτερα μετάβασις χαὶ ἣ χατὰ μέρος ἐπὶ τῶν ζητουμένων 

διέξοδος" τὴν δὲ τοῦ ἀμερίστου μέϑεξιν 7 χατὰ τὸ γνωστὸν τῆς γνώσεως 
΄ σ \ b] ~ o> > ΄ Wee Q? 97 Say 2 = a 

στάσις (ἕνωσις yap ἀμφοῖν ἥδε ἀμερής) χαὶ ἢ xad ὅρους ast ἐν τῇ μετα- 

βολῇ βάσις ual 7 μετὰ τὴν κατὰ μέρος διέξοδον εἰς ἕν συναγωγή. 6 δὲ 

᾿Αριστοτέλης ὥσπερ πρὸς τῷ εἴδει, οὕτω χαὶ πρὸς τῷ ἀμερίστῳ μᾶλλον 
50 35 τίϑεται thy ψυχήν, τοῦτο μὲν ὡς od μεριστήν, τοῦτο δὲ ὡς οὐ μόνον τῶν 

μεριστῶν, ἀλλὰ χαὶ τῆς περὶ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας ἐξῃρημένης 

τῆς λογιχῆς ψυχῆς. 

1 post δυνάμει ex Ar. add. ὄντων a 4 δὲ ὃν recte A ef. v. 18: δ᾽ ἐστὶν a: τὸ δ᾽ ἐν 

δυνάμει Ov Torstrik 6 thy ὕλην a 9 & ὅλης BD: δὲ ὅλης Aa 22 ἐν τῷ 

ζῆτα τῆς μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. Z 4 (?) 35D μεριστὸν a 
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SIMPLICH IN L. DE ANIMA I 1 [Arist. p. 40201. 2. 3] 

p.402b1 Kat πότερον ὁμοειδὴς ἅπασα ψυχὴ ἣ οὔ. 

Καὶ τοῦτο εἰς ζήτησιν προβάλλεται. εἰ ὁμοειδεῖς ἀλλήλαις at ψυχαὶ 

πᾶσαι, ἢ φυτιχὴ ἣ αἰσϑητιχὴ ἢ λογική. ὁμοειδῆ δὲ δηλαδὴ τὰ χαϑ᾿ ἕν 

τὸ εἰδιχώτατον δριζόμενα εἶδος: τὰ γὰρ χατά τι χοινότερον ὁμογενῆ, οὐχ 

ὁμοειδῆ. ζητήσεως δὲ τὸ προχείμενον ἀξιοῦται διὰ τοὺς τὴν διαφορὰν ἐν 

τοῖς συνϑέτοις ἀπὸ τῆς ὕλης, ἀλλὰ μὴ ex τοῦ εἴδους εἰσάγοντας, ὡς ἐπὶ 

τῶν αὐλῶν, φασί, διάφοροι οἱ ἐκ τῶν ἔγγιον χαὶ τῶν ἀπωτέρω τρήσεων ἀπο- 

δίδονται ἦχοι, ἑνὸς ὅμως ὄντος τοῦ ἐμφυσωμένου πνεύματος. ἀλλ᾽ οὐ zat’ 

εἶδος οὐδὲ xat’ οὐσίαν, φήσομεν, ἣ διαφορά. ὡς γὰρ τὸ μαχρότερον χαὶ 

βραχύτερον οὐ ποιεῖ χατ᾽ εἶδος ἐν τοῖς ἀνϑρώποις ἐναλλαγήν. οὕτως οὐδὲ 

τὸ βαρύτερον χαὶ ὀξύτερον τὸν αὐλητιχὸν ἦχον xat’ εἶδος ἐξαλλάττει, ἐπεὶ 

πᾶσα οὐσία χαὶ τὸ εἶναι χαὶ τὸ τοιάδε εἶναι χατά τι ἔχουσα εἶδος χατὰ 

τοῦτο ἂν χαὶ τὴν πρὸς τὰς ἄλλας τοῦ ἑτερότητα. χαὶ γὰρ ἢ ἐν τοῖς ag 

νοι: χαὶ ἢ ἐν ταῖς ὕλαις ἑτερότης ἢ ἐχ τῶν διαφόρων ἥχει εἰδῶν 7 ex 

τῶν ἐν τῷ Evt εἴδει Dela τον ἕπεται δὲ τῷ ὁμοειδεῖς τὰς πο χ 

ἀπ δι τὸ χαὶ τὰς διαφόρους ἐν μιᾷ ψυχῇ δυνάμεις ὁμοειδεῖς ὑποτί- 

ϑεσϑαι, ὡς εἶναι xat’ εἶδος ἐν ἡμῖν ἀδιάφορον τὴν φυτιχήν τε xat αἰσϑητιχὴν 

χαὶ λογικὴν χαὶ ὅσαι ἄλλαι.“ οὐ μὴν εἰ ἀνομοειδεῖς af τῶν διαφόρων ζῴων 

οἷον ἢ ἵππου αἰσϑητικὴ τῆς ἀνθρώπου (ἢ μὲν γὰρ ἄλογος ἣ δὲ λογιχήλ), 

ἤδη χαὶ αἱ ἐν ἀνϑρώπῳ πλείους δυνάμεις ἀνομοειδεῖς, ἢ αἰσϑητιχὴ φέρε 

χαὶ ἢ δοξαστιχή᾽ πᾶσαι γὰρ ἀνϑρώπειαι χαὶ xa? ἕν εἰδικώτατον τὸ ἀν- 

ϑρώπειον χαραχτηρίζονται εἶδος, ἀλλὰ λόγοις διαφόροις" πολλοὶ γὰρ of xa? 

ἕχαστον εἶδος λόγοι. 

p. 40202 Εἰ δὲ μὴ δμοειδής, πότερον εἴδει διαφέρουσα ἣ γένει. 

Κἂν γὰρ πᾶσαι ψυχαὶ καὶ ζωαί τινες, ἀλλὰ χατὰ τὸ πρότερον χαὶ 
o 5 ΄ > 4 39) Ἃ Ὁ ΕΑ ~ ΄ ~ \ 

ὕστερον ἀλλήλων διαφέρουσαι οὐδ᾽ ἂν OY ἕν τελοῖεν γένος" τοιαῦτα γὰρ 
δ ξ΄ ~ \ iN] σ ~ ͵ ε \ Ὁ} >) Ce \ ἊΝ AY a 

τὰ ὁμοταγῆ, τὰ δὲ ὕστερα τοῖς πρώτοις ὡς TA AP EvOS χαὶ πρὸς ἔν 

χοινωνεῖ. 

Ε “Ὁ X \ id / \ ΄- \ ~ \ 

p. 40203 Νῦν μὲν yap ot λέγοντες χαὶ ζητοῦντες περὶ ψυχῆς περὶ 

τῆς ἀνθρώπου μόνον ἐοίχασιν ἐπισχοπεῖν. 

Εἰς τὸν Τίμαιον ἔοικεν ἀποτείνεσϑαι, εἰς τὸν ἀν ροπον ἐν τῇ φυσιολογίᾳ 2 

χαὶ τὰς τούτου ζωὰς χαταλήξαντα, ὡς αὐτὸς χαὶ ἐπὶ τὰς τῶν ἄλλων ζῴων 
\ ~ ! \ S , \ C “ , SNS δ κι 6 

τε χαὶ φυτῶν ψυχὰς διατείνειν τὴν ϑεωρίαν μέλλων. δοχεῖ δέ μοι χαὶ ὃ 

Τίμαιος ἀφιέναι τὸν ἴδιον περὶ τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις λόγον ὡς ex παραδεί- 

Ἴμᾶτος τοῦ δευτέρου χαὶ τρίτου μέρους τῆς ἀνθρωπείας ἀξιῶν τὰς ἐν τοῖς 

ἄλλοις αἱρεῖν. 

nat εἰ δὲ A εἴδει BD: εἴδη Aa διαφέρουσι a 90 ἀνθρωπίνης μόνης ἃ 

τοῦ δευτέρου 54.] οἷ. Tim, 31 sq. 

Or 

10 

16 
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p. 40265 LOS iiee a δὲ, ὅπως μὴ λαϑάνῃ, πότερον εἴς ὃ λόγος ὃν 
αὐτῆς ἐστι, καϑάπερ ζῴου. 

Εἰ δὲν γὰρ ὁμοειδεῖς πᾶσαι, εἶ 
εχ Vv / U4 > ~ > Yowrov xat ὡς αὐτὸς ἔφη ζῴου, εἰ δὲ ἀνομοειδεῖς, xa) ἕχαστον εἶδος 

5 ἕτερος ἀποδοϑήσεται λόγος. 

ρ.402060 Otov ἵππου χυνός ἀνθρώπου ϑεοῦ. 

re) ~ ~ > 4 λέ , > Y Qn \ ~ > y~ (ee σ᾽ 
E00 TOU OUPAYLOD ξγὼν ζῳου. ETEL OF χαὶ τῶν AYVOWOELOMY EXAOTOD 

ς e ~ ~ ΄ ~ ~ ὃ τοῦ γένους χατηγορεῖται λόγος, τὴν διαφορὰν ὑπογράφων tod εἰδητιχοῦ 80 
λόγου πρὸς τὸν τοῦ γένους ἐπάγει" 

in] 10 p.402b7 To δὲ ζῷον τὸ χαϑόλου ἥτοι οὐδέν ἐστιν ἣ ὕστερον. 

"Anavy μὲν γὰρ εἰδιχώτατον εἶδος οὐσίας αὐτοτελῆ Ὁ ὕπαρξιν χαὶ 
xa) ἑαυτὴν οὐσιωμένην, χἂν ἔνυλον 7, οὐχ οὐσιωμένον ἐχ τῆς ὅλης ἢ τοῦ 
συνθέτου, ἀλλ᾽ αὐτὸ οὐσιοῦν μὲν τὰ σύνϑετα, τελειοῦν δὲ τὴν ὕλην εἰς 

id > ’ \ ἊΝ XN) >, ~ δ) 4 \ SX 4 pb] Cea \ » 

siege age TO GEXTLKXOV pee αγῶν. TO O& γενος ὡς rar αὐτὸ μὲν AVED 

15 τῶν εἰδῶν aes οὐδέν ἐστιν (ἀεὶ 14 μετά τινος εἴδους TOD οὐρανίου ἢ 35 

ἀνθρωπείου ἢ ἱππίου 7 τινος ἄλλου) 7 ὕστερον" τὸ γὰρ ἐν ἑχάστῳ εἴδει 
\ γένος μετὰ τὸ εἶδος, ἐπειδὴ τὸ μὲν εἶδος ἀμερίστως ἐστὶ τὸ ὅλον, τὸ ὃ a= 

o- ὦ)» γένος xa? ἕνα λόγον μεριχὸν τῶν ἐν τῷ εἴδει περιεχομένων ὁρίζεται. dr 
δῷ 7 ὃ {i ~ ὟΝ 

ὡς μὲν xa αὑτὸ ὑφεστὼς οὐδέν ἐστιν, ὡς δὲ μεριχὸς λόγος ἐν τῷ εἴδει 

20 περιεχόμενος ὕστερος τοῦ εἴδους. 

δὲ p. 402υ8 Ὁμοίως δὲ χὰν εἴ τι ἄλλο χοινὸν χατηγοροῖτο. 

, ~ , [4 3 ») Vv 

Οὐ μόνον εἴ τι ἄλλο ὡς γένος χατηγοροῖτο ὡς τὸ φυτόν, ἀλλ᾽ ἔτι 40 
= SES Se Mares μᾶλλον xat et τι ὡς ἐν προτέροις ual ὑστέροις χοινὸν ὑπάρχον" οὐδὲ γὰρ 

re τὸ χοινὸν χαϑαρῶς ἐν τούτοις, ἀλλ᾽ ὅ τι ἂν φῇς, μετὰ ἐξαλλαγῆς. 

25 p.40209 Ἔτι δὲ εἰ μὴ πολλαὶ ψυχαί, ἀλλὰ μόρια, πότερον δεῖ 

ζητεῖν πρότερον τὴν ὅλην ψυχὴν ἢ τὰ μόρια: 

> 

Εἰ μὴ πολλαὶ ψυχαί φησιν, τουτέστιν εἰ μὴ κατ᾽ εἶδος ἀλλήλων δια- 

φέροιεν af τε ἐν τοῖς διαφόροις χαὶ ἐν ἑνὶ τῷ ἀνθρώπῳ, ἀλλὰ μόρια τὸ 45 

διάφορον οὐ χατ᾽ εἶδος ἔχοντα διὰ τὸ ἑνὸς εἶναι μόρια, ἀλλὰ χατὰ λόγους, 

80 ὡς τὸ χοῦφον χαὶ φωτιστιχὸν τοῦ πυρός. τοῦτο δὲ ἐπὶ μὲν ἑνὸς ζῴου εἴτε 

ἀνϑρώπου εἴτε τινὸς ἄλλου ἀληϑές, ἵνα μία ἢ ἑνὸς ἑκάστου TF ψυχή. εἴτε 

οὖν μόρια εἴτε δυνάμεις τὰς πολλὰς ἐν ἑχάστῳ λεχτέον ζωάς, ὁμοειδεῖς μὲν 

13 αὐτοῦ ἃ 21 χοινὸν ἄλλο ex Arist. ἃ 
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χατὰ λόγον δὲ διαφερούσας ῥητέον. τὰς δὲ ἐν τοῖς ἀνομοειδέσι ζῴοις χατ᾽ ὃν 
εἴδος ἐξηλλαγμένας ϑετέον, ἵνα χαὶ προηγουμένως τὸ χατ᾽ εἶδος αὐτῶν διά- 
φορον ἐχ τῶν ψυχῶν ἐφήχῃ- ἐφ᾽ ὧν δ᾽ οὖν μόρια τὰ πολλά, προτίϑεται 50 
ζητεῖν, πότερον τὸ ὅλον πρότερον 7 τὰ μόρια ϑεωρητέον, χαὶ ποῖα μὲν τῶν 
μορίων ἀληϑῶς ἐστιν ἀλλήλων ἕτερα, ποῖα δὲ οὐχί. οἷον τὸ φυτιχὸν μὲν 
ἕτερον τοῦ ὀρεχτιχοῦ, τὸ δὲ ϑρεπτικὸν χαὶ αὐξητικὸν χαὶ γεννητιχὸν οὐ 
πλείω, ἀλλ᾽ ἕν πάντα. χαλεπὸς δὲ 6 περὶ τούτων διορισμός, διότι χατὰ 
ἀλήϑειαν χαὶ τῇ οὐσίᾳ μία καὶ πολλαὶ ἣ ψυχή, χαὶ xa? ὅλην ἑαυτὴν χαὶ 
xa? ἑχάστην ζωήν. καὶ γὰρ ἑκάστη μία χαὶ πολλαί, μεριστή τέ πως 

10 χαὶ ἀμέριστος διὰ τὴν μεσότητα, χαὶ οὔτε τὸ ταὐτὸν εἰλιχρινῶς δι᾿ ὅλης ὃν 
ἔχουσα ἑξαυτῆς οὔτε τὸ ἕτερον᾽ διεσπασμένον ἣ ὅλως μεριστὸν παντελῶς. 

σι 

Ἁ aN a Xv ~ 1, a ΄ \ ~ la ς ~ b} 14 χαλεπὴ δὴ διὰ ταῦτα καὶ δυσδιάχριτος ἐπὶ τῶν μέσων ἣ τῶν ἀντιχειμένων 
ὑέα διὰ τὴν πρὸς τὰ dupa τῶν μεταξὺ χοινωνίαν. 

p.402>11 Καὶ πότερον τὰ μόρια χρὴ ζητεῖν πρότερα ἣ τὰ ἔργα 
15 αὖτῶν. 

᾿Ἐπιστημονιχὴ μὲν ἣ ἐκ τῆς οὐσίας τῶν ἐνεργειῶν γνωστιχή, πρὸς ἡμᾶς 
δὲ σαφεστέρα ἣ ἀνάπαλιν. ἀλλὰ ual τὰς ἐνεργείας πρός τι οὔσας διὰ τὴν 
ἢ ὡς πρὸς Ἰνωστὸν ἢ ὡς πρὸς πρὸς ὀρεχτὸν ἢ ὡς πρὸς τὸ τρέφον ἀπό- 10 

τασιν οὐχ ἂν γνοίημεν ἄνευ τῶν πρὸς ἃ λέγεται" ἅπερ ἀντιχείμενα χατὰ 

90 τὴν τῶν πρός τι ἀντίϑεσιν, οἷον ἀντίβασίν τε χαὶ ἀντέρεισιν οὖσαν χαὶ σὺν 
ἀλλήλοις ὑπόστασιν. χαὶ ἐναργεστέρα τῆς πεοὶ τῶν ἐνεργειῶν γνώσεως 7, 
περὶ τῶν ἀντιχειμένων, ὅταν αἰσϑητικώτερα ἢ τὰ ἀντιχείμενα, ὡς αὐτὸ τὸ 
αἰσϑητὸν χαὶ τὸ ἐν τούτοις ὀρεχτὸν χαὶ ὅσον ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς νοητόν. 

τὸ δέ γε ἐξῃρημένον τοῦ ἡμετέρου νοῦ ἐχ τοῦ νοῦ ληψόμεϑα μᾶλλον. 

25 p.402b16 "Eotxe δὲ οὐ μόνον τὸ τί ἐστιν γνῶναι χρήσιμον εἶναι 15 

πρὸς τὸ ϑεωρῆσαι τὰς αἰτίας τῶν συμβεβηκότων xat ἑξῆς. 

Ἐπειδὴ τὰ προβλήματα ἐχτιϑέμενος χαὶ τὴν χαλεπότητα τῆς ϑεωρίας 21 
Mv ξέφαινε, τὸ μετὰ τοῦτο εὐπορίας ἀφορμὰς παραδίδωσι, χαὶ πρῶτον εἰς THY 

παντὸς ὁρισμοῦ εὕρεσιν. ἐπιστημονικὸν μὲν γὰρ ἐχ τοῦ τί ἐστι τουτέστιν 

30 ἐχ τοῦ τὸ εἶναι ἐχφαίνοντος δρισμοῦ τὰ xa? αὑτὰ συμβεβηχότα ϑεωρεῖν 
~ 5 ‘4 Ny 5 ΕΠ J is / > ee \ ~ ’ ΄ 

ταῖς οὐσίαις, διότι ἐξ αἰτίου ἢ ϑεωρία᾽ αἰτία γὰρ τῶν συμβεβηχότων ἣ 
οὐσία. οὐσίαν δὲ ἀχουστέον νῦν χοινότερον πᾶν εἶδος, xdv ὑπὸ ἡντιναοῦν 90 

~ ΄ x ~ >Q\ \ \ / Υ > \ , 
τελῇ χατηγορίαν. τὸ γοῦν εὐϑὺ καὶ τὸ τρίγωνον εἴληπται, οἷς τὰ συμβαί- 
vovta ἐχ τοῦ ὁρισμοῦ αὐτῶν γνωρίζομεν. ὃ γὰρ δρισμὸς οἰχείως τὸ εἶναι 

35 αὐτῶν ἐχφαίνων παρασχευάζει ἡμᾶς ῥᾳδίως χαὶ τὰ xa? αὑτὰ ὑπάρχοντα 
τῷ τοιῷδε ὄντι γνωρίζειν. ἐπιστημονικὸν οὖν τοῦτο, ἐπειδὴ τὸ Exdotov 
bal ~ [2 4 5 ~ "4 ΟΣ \ \ Ἃ ΕΣ 5 >I ¢€ ~ 4 

ὃν τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ αἴτιον. ἀλλὰ τὸ ὃν ἐνίοτε οὐχ ἐξ ξαυτοῦ ὃν 

2 προηγουμένης ἃ 3 ἐξήχῃ Torstrik 14 δεῖ a πρότερα BD: πρῶτον Aa 
22 αἰσϑητιχώτερα] εὐαισθητότερα Torstrik 
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SIMPLICI IN L. DE ANIMA [1 [Arist. p. 402}16. 25. 408 49] 

Ἱνώριμον ἀνάπαλιν ex τῶν xa’ αὑτὰ συμβεβηχότων αὐτῷ, ὧν καὶ ἣ 
WY zy, αἴσϑησις καὶ ἣ φαντασία ἀντιληπτιχή, γινώσχεται. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν μα- 

ϑημάτων γνώριμον τὸ τί ἣν εἶναι ἑχάστου διὰ τὸ ποσὰ ἄττα ἢ ποιὰ εἶναι 
\ - Ψ \ (2 γ, ὃ δ {<! / 3 Ζ σ ΝᾺ 

τὰ ὁριζόμενα. ὧν καὶ ἢ αἴσϑησις χαὶ ἢ φαντασία ἀντιληπτική. ὅσα δὲ 
> ~ - ~ ~ 

οὐσίαι, ὧν λόγος καὶ νοῦς ϑεωρητιχός, οὐχ ἐξ αὐτῶν φανερὰ τοῖς χατ᾽ 
A ~ > 5 ~ ~ γι ΕΣ ΄ 

αἴσϑησιν ζῶσιν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν συμβεβηχότων αὐτοῖς ἢ ἐπ᾽ αὐτὰ ἀναφορά: 
δ τ \ Ld Sek | ee. > ~ S we Os δὴ τρόπος ἐπὶ ψυχῆς avayxatos. ἐν δὲ τῷ 

p. 402625 Πάσης γὰρ ἀποδείξεως ἀρχὴ τὸ τί ἐστιν 

> e \ 4 Ὁ > ~ ε ΤΟΝ ῳ 
ὃ αἰτιολογικὸς πρόσχειται σύνδεσμος δηλῶν ὡς χαὶ διὰ τοῦτο περι- 

™x~ ¢ - ΟῚ ͵ ld - ΑἹ δὴ \ βὴ \ 4 b) Nee 4 “ σπούδαστος ἣ τῆς οὐσίας ϑεωρία διὰ τὸ χαὶ ἀρχὴν ἔχειν ἀποδείξεως. ἀπό- 
δειξις δὲ ἢ ἐχ τοῦ τί ἐστι τὰ συμβεβηκότα συλλογιζομένη, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἀνά- 

e 4 > δ ὌΝ, b) 5 ΄ \ te (< σ ΄ ΄ παλιν ἣ ἐκ τούτων εἰς τὴν οὐσίαν dvadpouy. φησὶν οὖν ὡς ἕξομέν τι λέγειν 
περὶ τῆς οὐσίας κάλλιστα, ἵνα χαὶ ἀποδείξεως ἡμῖν ἀρχὴ ἢ τὸ τί ἐστιν. 

ἐφ᾽ οἷς οἷον πόρισμα ἐπάγει πρὸς διάχρισιν τῶν τε ὀρϑῶς χαὶ τῶν οἷον 
ὑπογραφιχῶς χαὶ ἐπιπολαίως ἀποδιδομένων ὁρισμῶν. ex μὲν γὰρ τῶν τῆς 
φύσεως τοῦ ὑποχειμένου ἐχομένων ὅρων ἣ ἐναργέστερον 7] ἀμυδρότερον 
ἀχολουϑεῖ ἣ τῶν συμβεβηχότων γνῶσις" εἰ δὲ wy ἕπεται, διαλεχτιχῶς εἴ- 
ρῆνται καὶ χενῶς ἀντὶ τοῦ λογικῶς χαὶ οὐ φυσιχῶς. εἴωϑε γὰρ τῷ φυ- 
σιχῶς ἀντιδιαστέλλειν τὸ λογικῶς τὸ χατὰ τὸ φαινόμενον χαὶ ἔνδοξον, ἀλλ᾽ 
οὐ χατὰ τὴν φύσιν χαὶ τὸ εἶναι τῶν πραγμάτων εἰλημμένον: οὐ γὰρ ἐπὶ 
τῆς πραγματειώδους, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς ἐνδόξου γνώσεως τὸ τῆς διαλεχτιχῇς 
αὐτὸς φέρει ὄνομα. καὶ ὡς τῆς φύσεως χαὶ τοῦ βάϑους τῶν ὄντων ἀπο- 
πίπτον χενὸν προσαγορεύει. 

ρ. 405.8 ᾿Απορίαν δὲ ἔχει xat τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς, πότερόν ἐστιν 

ἅπαντα κοινὰ xat τοῦ ἔχοντος ἣ ἔστι τι χαὶ τῆς ψυχῆς 

ἴδιον αὐτῆς. 

Πάϑη μὲν ὡς καὶ πρότερον ἔφαμεν ψυχῆς οὐχ ἁπλῶς πᾶσαν αὐτῆς 
χαλεῖ ἐνέργειαν, ἀλλὰ τῆς παϑούσης καὶ ἔξω ag’ ἕαυτῆς προϊούσης οὐ 

yap δὴ ual τὰς μονίμους αὐτῆς ἐνεργείας καὶ μὴ ἀφισταμένας τῆς οὐσίας, 

ἀλλὰ συνδρόμους οὔσας αὐτῇ. ἀξιοῖ δὲ ἀπὸ τούτων ὡς ἀπὸ φανερῶν εἰς 

τὴν ψυχιχὴν ἀνάγεσϑαι οὐσίαν, καὶ πρός ye εἰς τὰς τῇ οὐσίᾳ συνδρόμους 

ἐνεργείας, τὸ χρύφιον χαὶ | ταύτας ὁμοίως ἐχούσας τῇ οὐσίᾳ. διὸ χαὶ οὐ 

ῥάδιον ὡς αὐτὸς ἔφη ταύτας λαβεῖν, ἐξ ὧν μόνων τὸ χωριστὸν πάντῃ σω- 

μάτων αὐτῆς χαταδησαίμεϑα ἄν. φαίνεται γὰρ τὸ μὲν οὐσίαν πᾶσαν εἶναι 

ψυχὴν ὡς ἐναργὲς τιϑέμενος, ἐπειδὴ χαὶ πᾶσα ζωὴ οὐσία χαὶ ἣ ἐσχάτη, 

ὡς τῶν ἐναντίων δεχτική οἷον ἡδονῆς λύπης, ἐπιϑυμίας ἀποστροφῆς, χαὶ 

δὴ om. A 8 ἐν δὲ τῷ om. a 13 χάλλιστα D: μάλιστα Aa 26 ἔφαμεν 

ἔφημεν Aa 27 πρότερον] cf. p. 9, 5 sq. 28 οὐ γὰρ — 80 οὔσας αὐτῇ om. et 

γὰρ — αὐτῇ τυγχανγύσας in margine add. A 
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SIMPLICII IN L. DE ANIMA 11 [Arist. p. 4033. 7] 

ὡς χινητικὴ ual συνεχτιχὴ σωμάτων, χαὶ τῶν ζώντων συμφυῶς δριστιχή; ὃν 
ἅπερ τῶν ἄλλων πάντων σωμάτων χυριώτεραί εἰσιν οὐσίαι. ὅπερ ὃὲ τὸ 5 
ζῶν δευτέρως, τοῦτο πρώτως ἢ ζωή, xa ἣν καὶ τοῖς ζῶσι τὸ εἶναι ἅπερ 
ἐστί. πρώτως οὖν καὶ χυριώτερον οὐσία πᾶσα ζωή. ζητεῖ δὲ εἰ ἔστι τις 
ψυχὴ χωριστὴ παντελῶς σωμάτων. τὸ μὲν γὰρ ἀχωρίστους εἶναι πολλὰς 

ζωὰς χαὶ τοῦτο ὡς ἐναργὲς ὑποτίϑεται, ἐπειδὴ μηδὲ at ἐνέργειαι αὐτῶν 
χωρισταὶ σωμάτων. ἀξίωμα δὲ ἀληϑέστατον καὶ ἐναργέστατον τὸ οἰχείας 
ἐπὶ ταῖς οὐσίαις εἶναι τὰς ἐνεργείας" ζωτιχαὶ μὲν γὰρ at τῶν ζώντων, 10 
λογικαὶ δὲ af τῶν λογικῶν ὥστε χαὶ τὴν χωριστὴν οὐσίαν χωριστὰς πάντως 
ἔχειν ἐνεργείας. αἰσϑήσεις 68 πᾶσαι χαὶ φαντασίαι χαὶ τὰ ταύταις συν- 
ὑπάρχοντα πάϑη ὀργή ϑάρρος ἐπιϑυμία ἀποστροφὴ οὐχ ἄνευ σωμάτων" 
ὥστε οὐδὲ ἢ ταῦτα πάσχουσά τε χαὶ ἐνεργοῦσα ψυχὴ πάντῃ χωριστή. 

\ ἐπεὶ δὲ πολλαὶ αἱ χατὰ βάϑος tod ἀχωρίστου διαφοραί, at μὲν ἔσχαται 
ἀχώριστοι ὡς τοῦ ὀργανιχοῦ σώματος οὖσαι ἐντελέχειαι, xa ἃς ζωτιχῶς 
δύναται χινεῖσϑαι. αἱ ὃὲ ὡς χινητιχαὶ τοῦ ὀργάνου at ἀνάλογον τῷ πλω-1 
τῆρι. at χαὶ τὸ ἀχώριστον ἔχουσι χρειττόνως. ὡς γὰρ χινητιχαὶ τῶν χι- 

νουμένων ὑπερέχουσαι πάντως διὰ τὴν πρὸς αὐτὰ ἐνέργειαν ἀχώριστοι αὐτῶν 
ὑπάρχουσι, δυνάμεναι καὶ χωριστὰς ἔχειν ἄλλας αὗται, ὡς χαὶ ὃ πλωτὴρ 
μπῶ \ \ ᾿ \ ΄ y aX ΄ » 7 ς \ 

τῆς νεὼς τὰς βαδιστιχὰς φέρε. ἄλλον GE τρόπον ἀχώριστοι at πραχτιχαὶ 
τοῦ λόγου ἐπιστῆμαι, χατὰ μόνην τὴν ἐλάττονα αἰσθήσει χαὶ φαντασίᾳ συμ.- 

i Re ~ \ \ ee, VY 3X \ , 3X πλεχόμεναι χαὶ διὰ τοῦτο χοιναὶ χαὶ τοῦ ἔχοντος, χατὰ δὲ τὴν μείζω οὐδὲν 2 
αὐτοῦ προσδεόμεναι. ὁμοίως δὲ χαὶ ὅσαι ϑεωρητικαὶ τῶν φυσιχῶς ὄντων. 
CHINN aw δ aA PASE aK Dan ee LARS σ Ss \ My at δὲ περὶ τὰ νοητὰ οὐδὲν μὲν αὐτῷ χρώμεναι, ὅσαι GE χατὰ προβολὴν 

ἐνεργοῦσαι τὴν περὶ τῶν νοητῶν ποιοῦνται ϑεωρίαν, οὐχ ἄνευ φαντασίας 
ἰσὶν ὡς ἐπαχολουϑούσης αὐτῆς ἀλλ᾽ οὐ συνεργούσης, χαϑάπερ ἣ oud τῷ 
ν φωτὶ σώματι, διὰ τὴν ἔξω πρόοδον τοῦ λόγου χινοῦντος τὴν φαντασίαν. 

Ξ 
Φ 

2 
7 

7 x 5 if \ ox εἰ σ 5 C ~ ΨΥ 2 \ ce , 

ταύτῃ οὖν ἀχώριστος χαὶ ἥδε ὡς ὅλως ἀχολουϑοῦσαν ἔχουσα, ἐπεὶ ἢ μοὸ- 

γιμος χαὶ εἰς τὸ οὐσιῶδες συναιροῦσα τὴν ἐνέργειαν, παντελῶς ἐστι χω- 2% 

ριστή, οὐδὲ ὁπωσοῦν συγχινουμένης τῆς ὁποιασοῦν σωματοειδοῦς ἢ ὀρέξεως 

ἢ γνώσεως. 

\ 
p. 40327 Μάλιστα δ᾽ ἔοιχεν ἰδίῳ τὸ νοεῖν. 

Τὸ αἰσϑάνεσϑαι ὡς κοινὸν παραϑέμενος, χαὶ τὰς παϑητικὰς ὀρέξεις τὸ 
ὀργίζεσϑαι χαὶ ϑαρρεῖν χαὶ ἐπιϑυμεῖν ὑπὸ τὸ αἰσϑάνεσϑαι xat ταῦτα ἄγων, 
διότι τὰ πάϑη ἣ αἰσϑήσεις ἢ οὐχ ἄνευ αἰσϑήσεως, χαὶ ἀντιϑεὶς τὸ νοεῖν, 30 

\ περιέλαβε δηλονότι ἐν τῷ νοεῖν πάσας τὰς ὑπὲρ τὴν αἴσϑησιν ζωάς, του- 
τέστι τὴν φαντασίαν χαὶ πᾶσαν τὴν χατὰ λόγον ἐνέργειαν, αἷς ἀμφοτέραις 

χοινὸν τὸ ἔνδοϑεν ἄρχεσϑαι χαὶ ἐξ ἑαυτῶν ἐγείρεσϑαι. χαὶ διὰ τοῦτο μά- 
Mota ἰδίῳ τῆς ψυχῆς ἔοιχεν. 

9. αἱ τῶν] αὐτῶν ἃ 19 βαδιστικὰς scripsi: βαδιστιστὰς libri 29 ovuyxtvovpevy 

συγχινούμενα τῇ ἃ σωματοειδοῦς χινήσει ἢ ἃ 31 ἴδιον ἃ sed cf. ν. 38 

35 περιέλαβε D: παρέλαβε Aa 

¢] 
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SIMPLICI IN L. DE ANIMA [1 [Arist. p. 408 «8, 10] 17 

p- 40348 Et δέ ἐστι χαὶ τοῦτο φαντασία τις ἢ μὴ ἄνευ φαντασίας. ὃν 

Καλῶς ἐξ ὑποθέσεως εἰπών, ἐπειδὴ οὔτε πᾶσα PRESS νοῦς (οὐ γὰρ 
χαὶ ἢ τῶν ἀλόγων ἀλλὰ μόνη ἢ λογική), ὅϑεν χαὶ τὸ τὶς τῇ φαντασίᾳ 

, BS 2 eee ee A ne: ΕῚ ΄, 5 \ 1 9 \ 
πρόσχειται. οὔτε ἁπλῶς νοῦς ἢ φαντασία, ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο παϑητιχὸς 

χαὶ μορφωτιχὸς νοῦς. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἐπὶ τῆς λογικῆς ἐνεργείας νοεῖν πᾶν 

οὐχ ἄνευ φαντασίας, ἀλλ᾽ ὅσον οὐ χαϑαρὰ ἐνέργεια οὐδὲ μόνιμος ἐν ἕαυ- 
~ y, oo ) ~ a ae 

TH, ἔξω δὲ προϊούσης ἀφ᾽. ἑαυτῆς ψυχῆς γίνεται, xal ἀπὸ τῆς οὐσίας με- 
ριστῶς διαχρίνεται: ὅπερ χαὶ πάϑος πως. χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τὴν ἀπορίαν 

Ὁ 

εἶναι λέγει οὐ περὶ τῶν ἐνεργειῶν. ἀλλὰ περὶ τῶν παϑῶν τῆς ψυγῆς. χαὶ cy τερ ἘΣ Τὰς 5 \ vig it τὴς Y χη ς ( 

~ ~ / wv 

ταῦτα νῦν μὲν ὑποτίϑεται οὐχ ἄνευ σώ τρί Tay ὩΣ = R & My τ τὸ [Ὁ] (“ a “Sr ‘ 

ἀποφαίνεται. ᾿ἀλλὰ διὰ τί ὅλως eee ἔχευ έγει, Ἐν περὶ παϑῶν ὃ λόγος; 
δοχεῖ γὰρ ἐναργῶς πᾶν πάϑος χατὰ τὴν πρὸς σῶμα γίνεσϑαι ῥοπήν. ἢ ὃι- 
ld ς 

ότι τὴν λογιχὴν ἐνέργειαν τὴν μηδὲν προσδεομένην σώματος, “dy παραχο- 

λουϑῇ ἡ ease, ἀπορήσαι av τις, et δεῖ ae χαὶ σώματος φάναι. τὸ 
‘ 

γὰρ οῖριατὸν τ σαφῶς, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, οὕτως, ὡς ἀχριβέστερον αὐτὸς 

ἐπήγαγεν, ὅτι οὐχ ἄνευ σώματος, οὐ δήπου πάντως τοῦ ϑνητοῦ. αἰσϑη- 

τικὸν γὰρ χαὶ φανταστιχὸν χαὶ τὸ αἰϑερῶδες τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ὄχημα. 

p. 403210 Εἰ μὲν οὖν ἐστί τι τῶν τῆς ψυχῆς ἔργων 

ἴδιον, ἐνδέχοιτ᾽ ἂν ron χωρέξεσθαι: εἰ δὲ πὸ ἐπ τὸ οὐχ 
ἂν εἴη χωριστή- 

\ Καλῶς 2x τῶν ave a - Nat J Fusyne Ne γὰρ & αλῶς EX τῶν ἐνεργειῶν εἰς τὴν οὐσίαν ἀναπεμπόμενος. ὡς γὰρ EX 3 
ι 

2 
ξ 

- ~ ~ ~ ~ ΄ 2 a τῶν ζωτιχῶν ζῶσαν ἴσμεν, χαὶ ex τῶν λογιχῶν hoytxry, οὕτω χαὶ Ex τῶν 
\ ~ ΄ > ~ > χωριστῶν yworstyy, ἐπειδὴ χαὶ τὸ ἀντίστροφον ἀναγχαῖον, τὴν λογιχὴν od- 

΄ , 4 Sh 

σίαν λογιχὰς ἐνεργείας ἔχειν, χαὶ thy χωριστὴν χωριστάς. πρότερον δὲ 
΄ - ~ , ~ Vv 

τὴν ἀπορίαν προάγων ἐπὶ τῶν παϑῶν, εἰ χοινὰ πάντα χαὶ τοῦ ἔχοντος, | ’ é 
~ ~ ΄ \ deh γῦν διοριζόμενος χαϑόλου οὐχ ἐχ μόνων τῶν παϑημάτων. ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ 
~ ~ ~ ~ ~ ΄ 4 

τῶν ἔργων ἀξιοῖ τὸ χωριστὸν ὁρᾶν τῆς ψυχῆς, εἰδὼς τὰ μὲν πάϑη τρόπον 

τινὰ ἀχώριστα. τὰς δὲ βονηροὺς αὐτῆς ἐνεργείας χωριστάς. ἀλλὰ πῶς: 
> > RES > = 2 ee 

φησίν, οὐδέποτε δραϑή σεται τὸ ἐν βυϑῷ ὄστραχον ὁρατὸν ὄν; διότι, ἐρῶ, 
7 ~ Nise ~ >> \ \ > ᾿ ΄ = NA φϑάνει φϑαρῆναι πρὶν ὁραϑῆναι. οὐδὲ yap τὸ βαδιστιχὸν πάντως βαδίσει, 

ἀλλὰ πέφυχεν ὅμως βαδίζειν " χαὶ οὐχὶ τὸ τῇ οὐσίᾳ τοιονδὶ πὶ ἐνεργεῖν 
ὮΝ -Ὁ 5 " as y. 

ἤδη τοιωσδὶ ἀξιοῦμεν, ἀλλὰ πεφυχέναι. ἀλλὰ χαὶ ὃ ὑπ ὃς ἰδίας ἔχων 
> ae Es ὅμως eal ieee ἐστι τοῦ σώματος ὅλου χατ᾽ ne οὐ γὰρ 

> = ew 

ταὐτόν. φήσω; τὸ ἴδιον χαὶ τὸ χωριστόν. ἴδιον μὲν γὰρ αὐτοῦ τὸ ὁρᾶν. 
~ Co 5 ~ pee Y> c ὯΝ 

οὗ μὴν ἄνευ τοῦ ὅλου, ὅτι χαὶ τοῦ σὺν τῷ ὅλῳ ὀφϑαλμοῦ ἣν ἴδιον. ὃ δὲ 
΄ > ~ 4 Vv ~ > a ᾿Ξ ἃ =e 

χυβερνήτης ἀνάπαλιν doxet ἀχωρίστους ἔχων τῆς νεὼς ἐνεργείας χωριστὸς 
> c wv > Sie 207 pA = 

εἶναι χατ᾽ οὐσίαν, ὅτι ὡς ἄνϑρωπος ἦν χωριστός, ἔχων xat ἐνεργείας ἄλλας 

2 εἶπεν ἃ 

10 

90 
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3 ἀλλὰ --- λογικὴ om. a 4 οὔτε Torstrik: μήτε Aa 6 χαϑαρὰς a 
vn >) ~ - 

τῷ τρίτῳ] I 7.8 12 τὸ σῶμα a 14 ἀπορήσοι Aa 19 ἴδιον αὐτῆς post 
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18 SIMPLICII IN L. DE ANIMA 11 [Arist. p. 40310. 12. 16] 

χωριστάς. ἀνϑρώπειαι μὲν yap χαὶ at χυβερνητικαί, ἀλλὰ κατὰ τὴν πρὸς 4" 

ἕτερον γινόμεναι συμπλοχήν᾽ οὐ κωλύεται δὲ τὸ χωριστόν ποτε χατά τινα 

ἐνέργειαν συμπλέχεσϑαι τῷ οὗ χεχώρισται. 

p.403212 ᾿Αλλὰ χαϑάπερ τῷ εὐθεῖ, ἧ εὐϑύ, πολλὰ συμβαίνει, 10 

οἷον ἅπτεσϑαι τῆς yakxys σφαίρας χατὰ στιγμήν, οὐ μέντοι γε 

ἅψεται τούτου χωρισϑὲν τὸ εὐϑύ’ ἀχώριστον γάρ, εἴπερ ἀεὶ 

υετὰ σώματός ἐστιν. 

or 

Ὡς τὸ λευχὸν ὁμώνυμον, ποτὲ μὲν δηλοῦν τὴν λευχότητα, ποτὲ dé τὸ 
λελευχασμένον, οὕτω χαὶ τὸ εὐθὺ τήν τε εὐθύτητα χαὶ τὸ nat’ αὐτὴν χα- 

10 ραχτηριζόμενον, οἷον τὸ χανόνιον σῶμα ὃν πάντως, ἐπειδὴ ἀχώριστος σω- 1 
4 . ΞΡ) 90 e \ οὗ on ΠΝ \ ~ λ κω: é 4 [4 Ὁ μάτων ἣ εὐθύτης. τὸ οὖν εὐθὺ τὸ τῆς χαλχῆς ἐφαπτόμενον σφαίρας, 7 

εὐϑὺ, τὸ χαραχτηριζόμενόν ἐστι τῇ εὐθύτητι σῶμα, ἐπεὶ χαὶ ἢ σφαῖρα ἣ 
χαλχῇ. οὐ μέντοι ἅψεται τούτου χωρισϑὲν τὸ εὐϑύ. τούτου μὲν 
τοῦ ὑποχειμένου λέγει, εὐθὺ 68 νῦν τὸ ὡς χαραχτῆρα καὶ τὸ ὡς εὐϑύτητα. 

15 βούλεται δὲ διὰ τούτων τὰ τοῦ δριζομένου χαὶ εἰδοποιουμένου ϑεωρεῖν πάϑη, 
\ X X\ σ Ὑ 5 l4 -Φφ Οαὶ'᾽ χλλὰ ΓΑ Ld ζ 4 [ Ξ χατὰ μὲν τὸν ὅρον ὄντα. οὐ μέντοι τοῦ ὅρου ἀλλὰ τοῦ ὁριζομένου, ὡς ἣ 

βάδισις χατὰ τὴν ζωὴν μὲν, τοῦ δὲ ζῴου. 20 

p. 403216 "Eotxe δὲ χαὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάϑη πάντα εἶναι μετὰ τοῦ 
σώματος. 

20 ᾿Αφεὶς τὰ ἔργα τουτέστι τὰς ἐνεργείας τῆς ψυχῆς, περὶ μόνων νῦν λέγει 27 
τῶν παϑημάτων αὐτῆς" ἅπερ πάντα μὲν αὐτῇ συμβαίνει χατὰ τὴν εἰς τὸ 
σῶμα ῥοπήν, καὶ διὰ τοῦτο πάϑη τε λέγεται, χαὶ ἀχώριστά πώς ἐστι τοῦ 

σώματος, ἀλλὰ τὰ μὲν ὡς παραχολουϑοῦντος μόνον, τὰ ὃὲ ὡς συμπράττον- 
tos’ χαὶ ταῦτα διχῶς γινόμενα, χατά τε τὴν χρωμένην ζωὴν χαὶ χινοῦσαν 80 

25 τὸ ὄργανον τουτέστι τὸ ζῶν σῶμα, ual χατ᾽’ αὐτὴν τὴν ὡς ὄργανον αὐτὸ 
εἰδοποιοῦσαν ζωήν. τὰ μὲν οὖν ὡς παραχολουϑοῦντος μόνον τοῦ σώματος 

πάϑη νῦν οὐχ ἠξίωται μνήμης, ἐπειδὴ ἐνέργειαι μᾶλλον ταῦτα τὸ γὰρ νοεῖν 
χὸἂν μὴ ἄνευ φαντασίας, ἐνέργεια μᾶλλον 7 πάϑος. μάλιστα δὲ παραδί- 

δοται τὰ χατὰ τὴν ὡς ὄργανον αὐτὸ εἰδοποιοῦσαν ζωήν, ϑυμὸς πραότης χαὶ 
80 τὰ σύστοιχα τούτοις, ἅπερ τοῦ χινουμένου μὲν ζωτιχῶς ἐστι πάϑη ὡς 35 

πάσχοντος, τῆς δὲ ψυχῆς ὡς χινούσης " ἐπεὶ μηδὲ at πραχτιχαὶ νοήσεις, 

διότι χαὶ αὖται οὐ χαϑ’ ὅλας ἑαυτὰς χρῶνται τῷ σώματι, χαὶ διότι 

οὐδὲ αἱ χρῴμεναι ὡς πάσχοντι χατὰ τροπὴν οἰχείαν χρῶνται τῷ σώματι, 
ἀλλ᾽ ὡς ἐνεργοῦντι μᾶλλον τῷ ζῴῳ, καὶ αὗται χατ᾽ ἐνέργειαν ἑστῶσαι 

35 χριτικήν. τὰ ὃὲ χαταριϑμούμενα νῦν πάϑη, χατὰ τροπὴν καὶ ἀλλοίωσιν 

2 γινόμεναι συμπλοχήν] γινομένην συμπλοχὴν ἀχώριστοι Torstrik 7 ante ἐστιν add. τινος a 
8 ὡς yap a 16 ἀλλὰ om. a 18 τοῦ om. a 20 λέγει νῦν a 21 τὸ ante 

σῶμα om. A 23 μόνον om. a 31 νοήσεις] κινήσεις A? 32 οὐ] ὡς a 

35 νῦν D: vod Aa 
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, ~ , > \ v2 ~ ἐγγινόμενα τῷ σώματι, ef xat χρινούσης τῆς χρωμένης ἐγγίνεται ψυχῆς. 4: 
> py tee eee el able a ee ΄' "7 ον > “αὖ ἀλλ᾽ ἐγγίνεται τῷ ὀργάνῳ πάϑη ὄντα ζωτιχά" οὐ γὰρ ὡς τὰ τῶν ἀψύχων 40 

\ Ἁ > \ ~ Ὑ, { c ΄ > \ » a Ν χατὰ τὴν ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν μόνην ῥοπήν, ἀλλὰ κατ᾽ ἐνέργειάν πως διὰ τὸ 
4 ~ ~ ζωτικόν᾽ τὸ γὰρ χινοῦν ἐπὶ τῶν ἐμψύχων ἔνδοϑεν. διὸ ὥσπερ ἐπὶ τῶν 

> , ~ ἀπαιδεύτων ἣ σωματιχὴ διαφαίνεται χρᾶσις, αἰτία γινομένη τῶν παϑῶν 
/ σ΄ \ > \ ~ > / c ~ ~ ey οὕτω χαὶ ETL τῶν πεπαιδευμένων ἢ τῆς ψυχῆς χινητιχὴ ἐνέργεια, 

“Ὁ \ X > ~ \ ~ ἋἋ 3 7 χινοῦσα χαὶ μὴ ὀργῶν τὸ σῶμα 7 ἀναστέλλουσα τὴν χίνησιν χαὶ ὀρ- 
γῶντος. ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλης ὅτι μὲν χυρία τῆς τούτων ἐγέρσεώς τε χαὶ χα- 

~ is X \ (2 2 \ Ἃ 2 ~ ~ ~~ τοχῆς ἢ λογικὴ ψυχὴ, ὡς ἐναργὲς dv ἐχ τῆς ἠϑιχῆς φιλοσοφίας ἀφῆχε. 45 
\ \ ~ ~o ~ »” \ τω διὸ χαὶ πρὸς τῷ τέλει τοῦδε τοῦ βιβλίου ἄρχειν χαὶ χυριεύειν τοῦ σώ- 

ματος χαὶ τὸν νοῦν διαβεβαιοῦται. ὅτι δὲ οὐχ αὐτῆς ἐστι τῆς ψυχῆς ἀλλὰ 
~ 4 ~ , > ΄ τοῦ ζῴου πιστοῦται σωματικὰ πάντα βουλόμενος εἶναι τὰ πάϑη τὰ ἐν 

νι \ Ih te Ξ \ οῸὋᾶ 1 ἘΝ Ns δῇ ΄ ΄ se 5 δ΄ σ τροπῇ χαὶ ἀλλοιώσει, τὴν δὲ ψυχὴν παντὸς ἐξαίρων πάϑους, οὐ μόνον ὅση 
Ἁ \ / > ς ~ 5 \ \ σ ~ Ρ ᾽ὔ ~ χωριστὴ, χαὶ μένει ἐν ἑαυτῇ, ἀλλὰ χαὶ ὅση χρῆται ὡς ὀργάνῳ τῷ σώματι, 

τς, Ὁ - ~ ~ ~ ΄ ~ χαὶ ἐν τῷ χινεῖν Eotyxev. ἢ δὲ αὐτοῦ τοῦ ὀργάνου ζωὴ μόνη σὺν τῷ 50 
, \ ΄ ΄ 5 a7 NS ea Ary eee) CBN 5 \ ¢ σώματι τὰ προειρημένα πάϑη ἀναδέχεται. GAN εἰ xa αὑτὴν ἀπαϑὴς ἣ 

/ χινοῦσα ψυχή, πῶς αὐτὴ παιδευομένη ἀναστέλλει τὰ πάϑη; τί δὲ ἢ ἔξω 
αὑτῆς ῥέψασα τῆς ὅλης ἐν ἑαυτῇ ἱσταμένης διοίσει ψυχή, εἰ χαὶ αὐτὴ 
ἀπαϑής; 7 ἔστι τις χαὶ ἐν ταῖς ἐνεργείαις ὑπόβασις χαὶ διαστροφή, ὅπερ 
ἕτερον τρόπον πάϑος φαμέν. εἰ χαὶ μὴ πάϑος χαλεῖν δεῖ. τὸ γὰρ χυρίως 
πάϑος ἔξωϑεν πᾶν χαὶ ἐν μεταβολῇ τῇ ὕπό τινος ἄλλου χινοῦντος᾽ ἣ δὲ 
χινοῦσα ψυχὴ χαὶ ἣ χρωμένη τῷ | σώματι οὐχ ἔξωϑέν τι δεχομένη οὐδὲ 4v 
ὕπ᾽ ἄλλου χινουμένη, ἀλλὰ χατ᾽ οἰχείαν ἐνέργειαν χαὶ ὑποβαίνει χαὶ διε- 
στραμμένως χινεῖ χαὶ χρῆται τῷ ὀργάνῳ, τῷ ἀμυδρῶς ἢ παρὰ λόγον ἢ 
ἀτάχτως ἣ ὁπωσοῦν ἀορίστως ἐνεργεῖν. χαὶ ἣ παιδεία μὲν ἴασις τῆς ὃιε- 

Qe 

s 4 ΄, [ὦ \ \ / ~ \ \ Ve > ΄ στραμμένης ἐνεργείας : 7 δὲ νοερὰ ϑεωρία τῆς πρὸς τὸ ἔξω ἀποτεινομένης 
2 / » \ \ > 793 , X Si \ 4 \ \ σ ἐνεργείας ἐπὶ τὴν οὐσιώδη μετάστασις. ϑυμοὶ δὲ χαὶ φόβοι χαὶ τὰ ὅμοια 5 
μετὰ σωματοειδοῦς ἐγγινόμενα τροπῆς, τὸ δὲ ὅλον τοῦτο ζωτιχὰ ὄντα χινή- 
ματα, πάϑη μέν ἐστι τοῦ ζῴου χατὰ τὴν ὡς ζῴου χαραχτηριστιχὴν ζωήν, 
Ord ὃὲ τῆς χινούσης ἐγγινόμενα ψυχῆς ἣ ἀτάχτως χαὶ ἀμέτρως ὑπὸ τῆς 

ἀορίστως ἐνεργούσης ἢ τεταγμένως ὑπὸ τῆς χατὰ φύσιν χαὶ λόγον. ὅτι δ᾽ 

οὖν χοινὰ τοῦ ἔχοντος σῶμα τὰ τοιάδε πάϑη., πρώτη πίστις τὸ ἅμα τούτοις 
πάσχειν τὸ σῶμα, τουτέστι τὸ σωματιχὴν ἐγγίνεσϑαι μεταβολήν ̓  δευτέρα 

δὲ ἐχ τῶν ἀπαιδεύτως χατὰ τὰς σωματικὰς χράσεις χαὶ διαϑέσεις ἢ ἀχι- 10 
νητούντων, χαὶ ἰσχυρῶν ἐνίοτε συμβαινόντων τῶν ἔξωϑεν προσπιπτόντων 
eggs “x S ~ A aX \ 5 \ [᾿ ΄ , Ἃ 4 ~ toe 

ἡδέων 7 δυσχερῶν, ἃ δὴ χαὶ αὐτὰ παϑήματα χέχληχεν, 7] πέρα TOD μέτρου 
~ ~ 5 as mal 

χινουμένων, ὅταν ὀργᾷ TO σῶμα, ὡς τὸ πολύσπερμον πρὸς ἀφροδίσια ἢ 
τὸ ἐχχεχολωμένον πρὸς ὀργήν. ὅταν δὲ xat μηδενὸς ἔξωϑεν συμβαίνοντος 

δυσχεροῦς of μελαγχολιχώτεροι ἐν φόβοις γίνωνται, φανερωτέρα ἣ ἀπὸ τῆς 
40 τοῦ σώματος διαϑέσεως αἰτία τῶν παϑῶν, προσχαλουμένη τὴν χινοῦσαν 15 

3 τροπήν A 10 πρὸς τῷ τέλει] I 10 14 ἑαυτῇ D: αὐτῇ Aa 25 παιδία a 
31 τεταγμένως BDa: τεταγμένης A 32 σῶμα Torstrik: σώματα A: σώματος ἃ 99 γί- 

YOYTaL ἃ 

2Q* 
ad 
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αὐτὸ ψυχήν. ὥσπερ γὰρ ἐρεῖ, ποτὲ μὲν χατάρχουσα ἣ τῆς ψυχῆς ἐνέργεια 4v 
πρόεισιν εἰς τὸ σῶμα, OTE ὃὲ τὰ τούτου πάϑη προσχαλεῖται τὴν ἐχείνης 

> ς τὶ εἰς ἑαυτὸ ἐνέργειαν, οὐχ ὡς πρὸς τέλος χαϑάπερ 6 ἄρτος τὴν ὄρεξιν, ἀλλ᾽ ὡς 
χαραχτηρίσουσαν ἐν αὐτῷ σύμμετρα χαὶ οἰχεῖα τῇ ὑποχειμένῃ χράσει maddy. 

p. 403224 Εἰ δ᾽ οὕτως ἔχει, δῆλον ὅτι τὰ πάϑη λόγοι ἔνυλοί εἶσιν. 

\ 5 
Thy μὲν ζωτιχὴν ἐνέργειαν τοῦ λόγου δηλοῦντος. τὴν δὲ ἀχώριστον \ | ’ 

αὐτοῦ πρὸς τὴν σωματιχὴν χίνησιν μίξιν tod ἐνύλου, διὰ τὸ τοῦ συνϑέτου 7 | | ’ 

εἶναι τὰ πάϑη., ἑπόμενος οὖν τοῖς πράγμασι χαὶ 6 δριστιχὸς τῶν παϑῶν 

λόγος 00 τὸ ζωτιχὸν μόνον ἀλλὰ χαὶ τὸ σῶμα παραλήψεται, οἷον τὸ ὀργί- 
ζεσϑαι χίνησίς τις τοῦ τοιουδὶ σώματος ἣ μέρους" μεταβολὴ γὰρ σω- 

X NN ~~. 7 5 “πλῶς 7 χλλὰ / » IRE ἊΣ aN ὅλ -Ὁ ματιχὴ χαὶ διὰ τοῦτο χίνησις, οὐχ ἁπλῶς δέ, ἀλλὰ τίς, ἐπειδὴ τὸ ὅλον τοῦτο 
ζωτιχή ἐστι χαὶ ὡς ζῶντος σώματος χίνησις. διὸ χαὶ οὐ σώματος ἁπλῶς, 

ἀλλὰ τοῦ τοιουδὶ σώματος, τουτέστι τοῦ ζῶντος, χαὶ χατὰ τὸ τοιόνδε ζωῆς 

ζῶντος εἶδος, οἷον ὀρεχτιχὸν χαὶ αἰσϑητικὸν χαὶ ἀμυντικόν. ἐνίοτε δὲ οὐ τὸ 
ὅλον παραλαμβάνεται σῶμα, ἀλλὰ μέρος τὸ πρώτως τοῦ πάϑους δεχτιχόν. 

οἷον τὸ περὶ χαρδίαν αἷμα ἢ τὸ αἰσϑητιχὸν πνεῦμα. χαὶ διὰ τοῦτο ἢ 
μέρους ἔφη. τὸ δὲ ἢ δυνάμεως πρόσχειται διὰ τὸ ἐνίοτε τοὺς ὅρους 

\ , ~ Ὁ ΤΩΝ Ζ > UNG HOH a a ΄ τὴν χίνησιν τῆς τοιᾶσδε πρώτως λέγειν ζωῆς τῆς τὸ ὄργανον χαραχτηριζούσης. 
ὃ μὲν γὰρ τὴν ὀργὴν εἰπὼν ζέσιν τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος ὀρεχτικὴν ἀν- 
τιλυπήσεως, THY χίνησιν τοῦ σώματος πρώτως εἰπὼν τὸ ὑλιχόν, ὕστερον τὸ Ι ed | | ’ 
xs) NSA εὖ > ~ 7 e c >\ yY 5 lA 2 oe, Χ εἶδος διὰ τοῦ ὀρεχτιχοῦ ἐδήλωσεν" 6 δὲ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως ἐχ τοῦ περὶ f 

a“ » ~ Ὁ ΄ 

χαρδίαν ζέοντος αἵματος τὴν χίνησιν πρώτως ἔφη τῆς δυνάμεως. τουτέστι i f μ 
~ » ΄ ~ 

τῆς τὸ ὄργανον χαραχτηριζούσης ζωῆς. 

p. 403227 Ὑπὸ τοῦδε ἕνεχα τοῦδε. 

9 
“~ 

ῶ 
“κ᾿ 

1 

5 

? ~ \ ~ ΄ νΥ € ") + f eo 5) ~ 

Απαιτεῖ αρ TACK χινησις TO ὃ Ov. παραλήπτέον οὖν ἐν τοις 3d | 

τελείοις τῶν παϑῶν δρισμοῖς οὐ τὸ ζῶν μόνον τοιωσδὶ σῶμα, ἀλλὰ χαὶ τὸ 

χινοῦν αὐτὸ χαὶ τὸ ὡς ὀργάνῳ χρώμενον χαὶ τὸ τελικὸν αἴτιον, ἣ ἀληϑῶς 
Ἃ 5) \ N f > © X \ 7 it 3 06 ς SX ὃν ἀγαϑὸν 7 φαινόμενον, οἷον ἣ μὲν xata φύσιν σωτηρία ἀγαϑόν, ἣ δὲ 
ἄμυνα φαινόμενον. 

p. 4081217 Καὶ διὰ ταῦτα ἤδη φυσιχοῦ τὸ ϑεωρῆσαι περὶ ψυχῆς 

ἢ πάσης ἣ τῆς τοιαύτης. 

Τοιαύτην μὲν λέγει οὐ. μόνον τὴν τὸ ὄργανον εἰδοποιοῦσαν, ἀλλὰ xat 
\ ς Ἁ > ~ \ (2 » “4 , Ka “, " “ ~ 

THY ὡς χινητιχὴν αὐτοῦ XAL ὡς οργανῷ χρωμξνην. Ἢ χινει χᾶι Ἢ Leta, 40 

\ \ σ \ ~ Cia, ete EN Ee ~ a Ἁ / \ 

χαι τὴν ὅλως προς σώμα ρεπουσᾶν, 7 PETTEL” πασαν δὲ προς TAUTALS χαι 

85 τὴν ϑεωρητιχὴν τῆς τῶν ὄντων ἀληϑείας κατά τε προβολὴν χαὶ χατὰ τὴν 

1 ἐρεῖ] cf. Α 4 p. 408011 4 γχαραχτηρίσον αὐτὸ τῇ συμμέτρῳ A 5 ὅτι καὶ a 

23 τῆς post ὄργανον transposuit a 24 7 Evexa A 25 ἀπαιτεῖ --- οὗ om. a 
26 xat om. A 30 τὸ om. a 
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εἰς τὴν οὐσίαν τὴν ἐνέργειαν συναιροῦσαν. ἐπεὶ γὰρ μία χαὶ πολλὴ ἣ τῆς ἀν 
ψυχῆς οὐσία, χαϑὸ μὲν μία χαὶ ἣ αὐτὴ τῷ ὑποχειμένῳ ἥ τε μονίμως 
χαὶ ποτὲ χατὰ προβολὴν ϑεωροῦσα χαὶ πρὸς σῶμα ἀπονεύουσα χαὶ χρω- 
μένη τῷ σώματι χαὶ χινοῦσα αὐτό, περὶ πάσης ἂν δόξειεν ὃ φυσιχὸς ποι- 

: : ~ ᾽ὔ - — 7 ὅτ ν 5. ee ΄ -Ὁ ~ 

εἶσϑαι λόγον" τῆς yap ὅλης ἐφάπτεται ὃ xa ὁτιοῦν αὐτὴν ϑεωρῶν χαϑὸ 45 
δὲ διαφορεῖται ὡς οὐ μία μόνον ἀλλὰ χαὶ πολλὴ οὖσα. ὃ χατὸ 

[yt 

a R a [ἴω] Re “SN ξ 

ἀχωρίστου σωμάτων ὁπωσοῦν χαϑὸ τοιαύτη. 

΄ , 

p. 403229 Διαφερόντως δ᾽ ἄν δρίσαιτο 6 φυσιχός τε χαὶ διαλε- 

10 χτιχὸς ἔχαστον αὐτῶν. 

ov -_ Ἐπειδὴ διώρισται ὅπῃ τῆς ψυχιχῆς οὐσίας 6 φυσιχὸς ἀντιλαμβάνεται, 
χαϑ᾽ ὅσον ἐστὶ σωμάτων ἀχώριστος, χαὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ τῆς γνώσεως 
ἀφορίζει ἑπόμενον τοῖς πράγμασι. τὸ γὰρ ὅσον αὐτῆς σωμάτων ἀχώριστον, 
ὡς πέφυχε, χαὶ νοεῖσϑαι δεῖ χατὰ τὴν τοῖς οὖσιν ἀχολουϑοῦσαν νόησιν, 

15 τουτέστιν ὡς ἀχώριστον χαὶ αὐτό. δύο τε ἅμα τὸ ζωτιχὸν εἶδος καὶ τὸ 

σῶμα, οὗπέρ ἐστιν ἀχώριστον, ὃ τοῖς πράγμασιν | ἀχολουϑῶν εἴσεται. ὃ δὲ ὅτ 

μὴ ὡς ἀχώριστον τὴν ἀχώριστον ϑεωρῶν ζωὴν ἐπιπολαιότερον αὐτῆς χαὶ 

οὐχ 2x βάϑους ἀντιλαμβάνεσϑαι Zorxev, καὶ διὰ τοῦτο λογικῶς τε χαὶ δια- 

hextix@s* τὴν γὰρ ἐπιπολαιοτέραν χαὶ οὐ πραγματειώδη γνῶσιν λογιχὴν 

90 χαὶ διαλεχτιχκὴν εἴωϑε προσαγορεύειν ὡς δοξαστιχὴν χαὶ οὐχ ἐπιστημονιχήν. 

ὃ τοίνυν φυσιολόγος ἐπιστημονιχὸς ὧν χαὶ ὡς ἀχώριστον εἴσεται, χαὶ ὅπως ὅ 

ἀχώριστον, χαὶ ὁποῖόν τι τὸ τῆς ζωῆς εἶδος, περὶ od ὃ λόγος, καὶ τίνος 

σώματος ἀχώριστον. ἐν δὲ τῇ λέξει προειπὼν διαφερόντως δρίζεσϑαι τόν 

τε φυσιχὸν χαὶ τὸν διαλεχτικὸν ἕχαστον αὐτῶν τῶν τῆς ζωῆς εἰδῶν χαὶ 

95 παϑῶν, ἐπὶ ὑποδείγματος τῆς ὀργῆς τὸ διαφέρον παραστῆσαι ϑελήσας τὸν 

μὲν εἶναι μόνου τοῦ εἴδους φησί. τὸν δὲ μόνης τῆς ὕλης" οὐ τὸν φυσιχὸν 

μόνης τῆς ὕλης λέγων (σαφῶς γὰρ ἄμφω τὸν φυσιχὸν παραλαμβάνειν ἐρεῖ), 

ἀλλὰ σχοπὸν ϑέμενος τὴν διαφορὰν ἰδεῖν τοῦ τε φυσικοῦ χαὶ τοῦ διαλεχτιχοῦ 10 

διαιρεῖ καϑολικώτερον, ὅσοι ἂν νομισϑεῖεν γίνεσϑαι τῆς ὀργῆς ὅροι, ἐν οἷς 

30 χαὶ 6 ἐχ τῆς ὕλης παρείληπται διὰ τὸ τέλειον τῆς διαιρέσεως. ὃ μὲν οὖν 

ἐχ τῆς ὀρέξεως τοῦ εἴδους, 6 δ᾽ ex τοῦ περικαρδίου ϑερμοῦ τῆς ὕλης. 

ἐπιφέρει δὲ χαὶ τὸν ἐξ ἀμφοῖν διὰ τῶνδε. 

ξ΄ ~ , - 5 Fire a) κὶ 

ρ. 403υ2 Ὁ μὲν γὰρ λόγος; ὃ δὲ τοῦ πράγματος" ἀναγχὴ ὃ εἰναι 

τοῦτον ἐν ὅλῃ τοιᾳδί, εἰ ἔσται. 

35 Ody ὡς ὃ φιλόσοφος ἐξηγεῖται Πλούταρχος, ἀντιδιαιρῶν τὸν λόγον πρὸς 17 
cs 

ὃν τοῦ TPA IAN? εἰπὼν τὴν ὄρεξιν τῆς ἀντιλυπή εἶδος εἶναι 
τὸν τοῦ πράγματος, ἀλλ᾽ εἰπὼν τὴν ὁρεξιν τῆς ἀντιλυπησεῶς Stone & 

ὅ ὕλης ἃ 6 μόνη a 10 ἕχαστα A 15 τό te a 16 οὗπέρ ἐστιν ἀχώ- 

ρίστον om. ἃ 31 περὶ καρδίαν a 33 ὃ δὲ Aa Arist. de An. libri quattuor Bekkeri, 

interpretantur Plutarchus et Simplicius (cf. p. 22,1): εἶδος duo codd. Arist., sententiae 

certe accommodatius 35 6 om. A 
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χαὶ λόγον, τὸν δὲ λόγον TOD πράγματος εἶναί φησι, τουτέστι τὸ εἶδος, ὅν 
X >a 55 ~ ele 2 > NaS ΄ δι 9 ΄ 5,5 Πα, er A r 

ua} ὃ εἰδοποιεῖται ἣ Opyy. ἐπεὶ δὲ σύνϑετος ἢ ὀργή. ἀνάγχη χαὶ τὸν λόγον 
X X > Σ σ [ἀντ τὰ BF BY. > QA \ y. > τς 3 γ΄ [τ χαὶ τὸ εἶδος ἐν ὕλῃ δρᾶν, εἰ ἔσται, ἐπειδὴ τὸ εἶναι αὐτῷ οὐχ ἄνευ ὕλης. 

\ i 5» ί εἶτα χαὶ ἐπὶ τῆς οἰχίας τὸ εἶδος ἰδίᾳ χαὶ ἰδίᾳ τὴν ὕλην εἰπὼν τὸν ἐξ 
ἀμφοῖν προστίϑησιν. 

p. 403>6 Ἕτερος δ᾽ ἐν τούτοις 

Ἔν ξύλοις δηλαδὴ χαὶ λίθοις χαὶ πλίνϑοις τὸ εἴδος, τουτέστι τὸ σχέ- 
πασμα, προσϑεὶς χαὶ τὸ τέλος, ἐπειδὴ ἐν τοῖς τεχνητοῖς διώρισται τὸ οὗ 

Zyexa ἐχ τοῦ εἴδους. διαχρίνας δὴ τοὺς ὅρους ζητεῖ λοιπόν, τίς ἐκ τούτων 
ὃ φυσιχός, χαὶ ἐγχρίνει εἶναι τὸν ἐξ ἀμφοῖν. 

p. 405υ0. Ἐχείνων δὲ δὴ τίς ἑκάτερος; 

Ὅ τε περὶ τὴν ὕλην χαὶ ὃ περὶ μόνον τὸν λόγον. δοχεῖ δέ μοι τὸν μὲν 

περὶ τὴν ὕλην ἀφιέναι, ἐνδειχνύμενος μηδένα ποτὲ ex μόνης δρίζεσϑαι τῆς 

ὅλης, διὰ δὲ τῶν ἐπιφερομένων διαχρίνειν χαϑολιχῶς τοὺς περὶ τὸν λόγον 
δρισμούς. τῶν γὰρ ἐνύλων λόγων τῶν μὲν ὄντων οὐσιωδῶν, χαϑ’ abs 
οὐσίαι τὰ σύνϑετα, οἷος ὃ τῆς δριστιχῇῆς τῶν ζώντων ζωῆς 6 τε τοῦ πυρὸς 
χαὶ τῶν ἄλλων στοιχείων, χαὶ ἔτι ὃ τῶν ἐχ τούτων συνϑέτων, τῶν δὲ ἕπο- 

μένων ταῖς οὐσίαις πάντων τῶν χατὰ τὰ συμβεβηχότα λόγων, χαὶ τούτων 

τῶν τε ὡς οὐσιῶν χαὶ τῶν ὡς συμβεβηχότων λόγων τῶν μὲν ὡς ἀἄχω- 
ρίστων τῆς ὕλης, ἧπερ χαὶ ἔχει φύσεως, νοουμένων, τῶν δὲ ὡς xa? ἕαυ- 
τοὺς ὄντων ἐπινοουμένων, περὶ πάντων μὲν αὐτῶν τῶν τε οὐσιωδῶν χαὶ 
τῶν ὡς συμβεβηχότων ἐνύλων λόγων, οὐ χωριστῶν ὄντων χαὶ ὡς μὴ χω- 
ριστῶν, μόνος ἔσται 6 φυσιχός. 

p- 405υ9 Οὐ γὰρ ἔστι τις, φησίν, 6 περὶ τὰ πάϑη τῆς ὕλης τὰ μὴ 
χωριστά, μηδ᾽ FH χωριστά, ἀλλ᾽ ὃ φυσιχὸς περὶ πάντα τὰ τοῦ 

/ σ 

τοιουδὶ σώματος χαὶ τῆς τοιαύτης ὕλης ἔργα χαὶ πάϑη. 

Ἔργα χαὶ πάϑη τοὺς ἐνύλους χαλῶν λόγους, ods πάντας τούς τε οὐ- 
σιώδεις χαὶ τοὺς συμβεβηκότας μόνος δρᾷ ὃ φυσικὸς ἀχωρίστους ὄντας ὡς 
ἀχωρίστους. 

p. 403612 Ὁπόσα δὲ μὴ ὕ τοιαῦτα, ἄλλος. 

\ μὴ 

Τουτέστι μὴ ἧ ἀχώριστα, ἀλλ᾽ ὡς χωριστά, ἄλλος " 6 γὰρ διαλεχτικός, 
ὃς χαὶ τοὺς οὐσιώδεις ὡς xa? ἑαυτοὺς ὄντας ἐπινοεῖ. 

20 

25 

30 

40 

1 δὲ om. a 4 οἰχίας ἰδίας a ἰδίᾳ (post εἶδος) om. ἃ 8 τὸ οὗ --- 9 εἴδους] requiritur 
\ 

TO εἶδος ἐκ τοῦ οὗ ἕνεχα 11 δὴ τίς ex Arist. scripsi: δή τις Aa 14 διαχρίνειν 

διαχρίνει Aa 10 ζώντων D: ζῴων Aa 21 μὲν om. ἃ 24 οὐ γὰρ] ἢ οὐχ 

φησίν om. a 25 ἀλλ᾽ 6 — 26 ὕλης repetit a πάντα τὰ τοῦ] ἅπανθ᾽ ὅσα a 
27 ἔργα χαὶ πάϑη om. A 

1DyE 

a 
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p. 403013 Kat περί τινων μὲν τεχνίτης, ἐὰν τύχῃ. ὅτ 

Qs περὶ ἀχωρίστων μὲν χαὶ ὃ τεχνίτης ϑεωρῶν, οὐ περὶ" πάντων δέ, 47 
ἀλλὰ περὶ συμβεβηχότων μόνων" συμβεβηχὸς γὰρ xat ἣ ὑγεία χαὶ τὸ εὔ- 
ἕεστον τοῦ ξύλου. χαὶ ταύτῃ τοῦ φυσιχοῦ διαφέρει, τῷ περί τινων εἶναι 

5 ὡς εἴρηται, χαϑάπερ ὃ διαλεχτιχὸς τῷ ὡς χωριστοὺς σχοπεῖν χαὶ τοὺς οὐ- 
σιώδεις λόγους. περί τινων ὃὲ χαὶ ὃ μαϑηματιχὸς ὥσπερ χαὶ ὃ τεχνίτης, 50 
χαὶ τούτων συμβεβηχότων χαὶ δηλονότι οὐ χωριστῶν, ἀλλ᾽ οὐχέτι 6 μα- 
ϑηματιχὸς ὡς τοιούτου σώματος παϑῶν" οὐ γὰρ ὡς ἀχωρίστων: GAN ὡς 
ἐξ ἀφαιρέσεως καὶ αὐτοὺς χαϑ’ ἑαυτοὺς τούς τε ἀριϑμοὺς ual τὰς πρὸς 

10 ἀλλήλους αὐτῶν σχέσεις χαὶ τὰ σχήματα ἐπισχοπεῖ. 

p. 403015 “Ht δὲ χεχωρισμένα, ὃ πρῶτος φιλόσοφος. 

Ὅτι μὲν περὶ τὰ χωριστὰ ὁ πρῶτος φιλόσοφος ἐναργές. τὸ δὲ ᾧ 5) 
χεχωρ!σμένα χώραν ἔχει οὐχ ἐπὶ τῶν ὑπερτέρων ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς 

᾿ ἡμετέρας λογικῆς ζωῆς, ἣν προσαγορεύει νοῦν. αὕτη γὰρ ἐν τῇ πρὸς σῶμα 
15 νεύσει χωριστὴ ἅμα ἐστὶ καὶ ἀχώριστος. χαὶ ὡς μὲν ἀχώριστον ὃ φυσιχὸς 

ὁρᾷ, κζ δὲ χεχωρισμένη, τῷ πρώτῳ ἐστὶ φιλοσόφῳ ϑεατή. 

Ρ. 403016 ᾿Αλλ᾽ ἐπανιτέον ὅϑεν ὃ λόγος. or 

5 Τουτέστιν ἐπὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάϑη, ὅσα ἀχώριστα ὄντα τῆς φυσιχῆς 
ὅλης τῶν ζῴων, ἢ γε τοιαῦτα ὑπάρχει. ψυχῆς μὲν οὖν λέγεται τὰ πάϑη: 

80 καίτοι ὄντα τοῦ συνθέτου, ὡς χινούσης ἐχείνης uat ἐνεργούσης αὐτὰ ἐν τῷ 
συνθέτῳ, χαϑάπερ xat τοῦ ἡλίου φαμὲν τὸ ἐν ἀέρι φῶς, ὡς ἐνεργοῦντος 
μὲν αὐτὸ τοῦ ἡλίου, πάσχοντος δὲ τοῦ ἀέρος. φυσιχὴ δὲ ὕλη τῶν ζῴων 10 
τὸ ὀργανιχὸν σῶμα χαὶ πρὸς ζωὴν ἐπιτηδειότατον. τὸ δὲ ἢ Ye τοιαῦτα 
ὑπάρχει χαὶ τὰ ἑξῆς δηλοῖ τὰ τοιαῦτα πάϑη, ϑυμὸν λέγω χαὶ φόβον χαὶ 

25 τὰ ὅμοια, ἃ μηδὲ ἐξ ἀφαιρέσεως, ὥσπερ γραμμὴ χαὶ ἐπίπεδον, ἐπινοεῖσϑαι 

δύναται ἄνευ τῆς ὕλης, ὡς χαϑὸ τοιαῦτα συνεφελχόμενα τὴν ὕλην, χαὶ 
οὐχ ὥσπερ τὸ ἐπίπεδον ἄνευ τοῦ γαλχοῦ χαὶ ὅλως τοῦ ἀντιτύπου. τὸ 

\ ¢ Ἁ 5 4 \ ~ Vv Vv ¢ Ν 5 , c νι \ " 

Wey 2p ἐπίπεδον ως TO χοῖλον ξχξι ανεὺ PLVOS ἐπινοοῦμενον. O GE θυμὸς 15 

¢ ἣν [4 A \ \ id 5 ¢ \ lA ΄ ¢ > x Ὑ led b) ὡς τὸ σιμόν: TO γὰρ σιμὸν ἣ ἐν ῥινὶ χοιλότης, ὡς ἣ ὀργὴ ὄρεξις ἀντιλυ- 
30 πήσεως ἐν τῇ ζέσει τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος. 

p. 408020 Ἐπισχοποῦντας δὲ περὶ ψυχῆς ἀναγκαῖον. 

2 Διὰ τὸ μὴ αὐτόϑεν ἡμῖν thy τῶν πραγμάτων προσπίπτειν ἀλήϑειαν. 20 
ἀτελῶς ἔχουσιν ἐν τῇ γενέσει πρὸς ϑεωρίαν, προηγεῖται ἢ ζήτησις χαὶ ἣ 

1 τινα ἃ 2. 6 τεχνήτης ἃ 6 δὴ ἃ 10 τὰ om. ἃ 14 αὕτη correxi: αὐτὴ Aa 

18 ἀχώριστα Aristoteles: χωριστὰ Aa 23 γε om. a 24 δηλοῖ Ba: δῆλα A 

33 ἀτελῶς] ἅτε ὡς a 



24 SIMPLICIL IN L. DE ANIMA I 2 [Arist. p. 403 » 20, 24. 25. 28] 

X \ > 4 id ~ \ \ , S / caf [4 3. Ἐὰν ~ "Ἢ πρὸς τὰ ἀντιχείμενα ἡμῶν φορὰ καὶ τούτων διαπορία, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ προ- ὅν 
χειμένου, πότερον οὐσία ἢ ψυχὴ ἣ οὔ" καὶ εἰ οὐσία, πότερον δυνάμει ἣ 
ἐνεργείᾳ, χαὶ πότερον σῶμα 7 ἀσώματος" χαὶ αὖϑις εἰ οὐσία, πότερον χω- 

4) Ἃ 2) ῇ N » 4 ἀλλ᾽ > \ ς bX 4 ριστὴ ἢ ἀχώριστος ἢ ἄμφω τρόπον τινά. ἀλλ᾽ ἐπεὶ at προχαταβεβλημέναι 
περὶ αὐτῆς δόξαι τὰ ἀντιχείμενα περὶ αὐτῆς ἔνιαι ἀπεφήναντο, μέγα ἡμῖν 2 

ἣ περὶ αὐτῶν ἱστορία συντελεῖ πρός τε τὴν διαπορίαν χαὶ πρὸς τὴν εὕρεσιν, 
ἐπισημαινομένοις, εἰς ἃ ἀποβλέψαντες of μὲν ὡδί, οἱ δὲ ὡδὶ τιϑέασι, χαὶ 
τὰ μὲν ἐλέγχουσι, τὰ δὲ ἀποδεχομένοις. 

ὧι 

p. 4080υ24 ᾿Αρχὴ δὲ τῆς ζητήσεως προϑέσϑαι τὰ μάλιστα δοχοῦνϑ᾽ | 
10 ὑπάρχειν αὐτῇ xata φύσιν. 

\ ΄ ε X In 7 Ἢ id ἐκ Ψ ΄" 

ὶ τὸ εἰδέναι τὰ ὑπάρχοντα, ὡς προείρηται, μέγα συμβάλλεται 

μέρος πρὸς τὸ εἰδέναι τὸ τί ἐστι. τὸ δὲ χατὰ φύσιν πρόσχειται, ἵνα τὰ xa? 830 

Eee χὰ 

ἘΝ νας ͵ \ \ ΄ ~ ΄ 5» > \ Ya ~ 

αὑτὰ δηλώσῃ τὰ γὰρ χοινότερα τῶν συμβεβηκότων οὐχ εἰς τὴν ἴδιον τῆς 
ψυχῆς ἀναπέμπει οὐσίαν. 

4 A Vv ! .\ ~ 5 ! , ~ , , 

15 p. 403025 To ἔμψυχον δὴ τοῦ ὕχου δυοῖν μάλιστα διαφέρειν 

δοχεῖ. 

, X 5} ~ ¢ lé ~ ~ \ 5 ΄ > a ¢ ~ 

Βούλεται μὲν ἐχ τῶν ὑπαρχόντων τῇ ψυχῇ τὴν οὐσίαν αὐτῆς Eheiv’ 

τίνα 6& τὰ ὑπάρχοντα, ἐκ τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς δριζομένων, τουτέστι τῶν ἐμψύχων, 8 
ΣΕ - ΄ > ΄ - c 

ἡ τοιαῦτά ἐστι, ϑεωρεῖ. τίνα οὖν ὑπάρχει τῷ ἐμψύχῳ ὡς ἐμψύχῳ κατὰ 
\ , ¢ > ~ are ΄ Yo> ~ Ὁ Ae Sa > ΄ 

20 τὰς πάντων ὡς εἰπεῖν δόξας; τό τε ἔνδοϑεν χινεῖσϑαι (xat τὸ αἰσϑάνεσϑαι). 
ε \ va >) ~ ~ yw / 5} ) 5 c ΄ ~ ¢ \ yv 

ἢ γὰρ ἔνδοϑεν αὐτῷ νῦν εἴληπται χίνησις, ἀλλ᾽ οὐχ ἢ ἁπλῶς" ἣ γὰρ ev- 
τὰ ῳ Yn δ λιν rel 2 γον 5 547 a , 

dovey τῶν ἐμψύχων ἴδιος. ἢ δὲ bY ἑτέρου χαὶ ἐν ἀψύχοις. τὸ δὲ αἰσϑά- 
b) ΄ ~ fe ΄ ~ > 7 fe 

νεσϑαι εἴληπται οὐχ ὡς πᾶσιν ὑπάρχον τοῖς ἐμψύχοις, ἀλλ᾽ ὡς μόνοις. τὸ 
δὲ ἔνδοϑεν χινεῖσϑαι πᾶσι" χαὶ γὰρ τοῖς φυτοῖς ἢ αὔξησίς te χαὶ μείωσις. 

25 p.403b28 Φασὶ γὰρ ἔνιοι xat μάλιστα χαὶ πρώτως ψυχὴν εἶναι 40 
τὸ χινοῦν. 

Ἡ μὲν φύσις οὐ τοῦ χινεῖν ἀλλὰ τοῦ χινεῖσθϑαί ἐστιν ἀρχὴ τῷ ἐν ᾧ 
ἐστιν, 4 δὲ ψυχὴ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ τοῦ ζωτιχῶς ἔνδοϑεν. διὸ οὐ τοῦ 

χινεῖσϑαι μόνον χατάρχει τοῖς ζῴοις, ἀλλὰ χαὶ ὡς αὐτὴ χκινητιχή. ἔστι 
80 μὲν οὖν τοῦ ζωτιχῶς χινουμένου χαὶ ἢ τοῦ χινεῖσϑαι οὕτως ἀρχὴ ἣ ἐνδο- 

ϑεῖσα τῷ σώματι ζωή. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ταύτην οὐ πάνυ ψυχήν, ἀλλ᾽ 7 μέρος 
ψυχῆς ἢ οὐχ ἄνευ ψυχῆς προσαγορεύει, ἀνέδραμεν εἰς τὴν ἐνδοτικὴν 45 

(χινήσεως) τοῖς σώμασι, τῆς ζωῆς χυριωτέραν οὖσαν ψυχήν, ἣν χατὰ τὸ 
χινοῦν ἀφορίζεται. χινοῦν μὲν οὖν εἶναι τὴν ψυχὴν χαὶ αὐτὸς τίϑεται, ἀλλ᾽ 

1 ἡμῶν om. ἃ 3 αὖϑις om. A 5 ἔνιαι] εἶναι a 20 χαὶ τὸ αἰσϑάνεσθϑαι 

add. Torstrik 27 τοῦ ἐν ᾧ ἃ 90 τῷ ζ. χινουμένῳ Torstrik 90 χινήσεως 

add. Torstrik 



SIMPLICI IN L. DE ANIMA 1 2 [Arist. p. 40328. 29. 31] 25 ad 

οὐ πρώτως χαὶ μάλιστα τὴν τῶν γενητῶν ψυχήν, περὶ ἧς νῦν ὁ λόγος. al ὃν 
δὲ τῶν οὐρανίων ψυχαὶ (καὶ μάλιστα καὶ πρώτως", εἰ μὴ ἄρα χαὶ πρὸ τούτων 
ὃ νοῦς. at ὃὲ ἡμέτεραι οὐ δι᾿ ἑαυτὰς τὸ ὅλον φάναι χινοῦσαι τὰ ϑνητὰ σώ- 
ματα καὶ πρός τι ὃς ἔξωϑεν συμβαῖνον ἀφορῶσαι τέλος, ὡς ἐν τῇ Φυσιχῇ 

5 εἴρηται. χαὶ διὰ τὴν πρὸς σώματα ῥοπὴν χατὰ συμβεβηκὸς χινούμεναι οὐχ 50 

ἂν εἶεν πρώτως χαὶ μάλιστα χινοῦσαι" ὅπου γε οὐδὲ τὰ τῶν πλανωμένων χι- 
γητιχὰ αἴτια, εἴτε φυχαὶ εἴτε vor εἶεν, διὰ τὸ μὴ μόνα τῆς πάσης χατάρχειν 
αὐτῶν χινήσεως. ἴσως δὲ τὸ ἔνιοι πρόσχειται χαὶ Or ᾿Αναξαγόραν, οὐ σαφῶς 
Ψυχὴν λέγοντα τὸν νοῦν, ὃν πρῶτον χινοῦν τίϑεται. χαὶ dv Ἐϊμπεδοχλέα, 

10 φιλίαν χαὶ νεῖχος ἀλλ᾽ οὐ ψυχὰς λέγοντα τὰ χινοῦντα, ἢ χαὶ διὰ τοὺς φυ- 
σιχούς, ὅσοι μόνοις τοῖς ὑλιχοῖς χρῶνται αἰτίοις. 

p. 403629 Οἰηϑέντες δὲ τὸ μὴ χινούμενον αὐτὸ μηδὲ ἐνδέχεσϑαι 6 a 

0 
~ σ ~ / \ ! \ ΄ / > 

χινειν ETENPOV τῶν χινουμξνῶν τι τὴν ψυχὴν ὑπέλαβον ειναι. 

Ὥς ἐν τοῖς ὑλιχοῖς αἰτίοις τὸ μέν τί ἐστι προσεχὲς τὸ δὲ ἀπωτέρω 

15 χαὶ τὸ πρῶτον, χαὶ ἐν τοῖς εἰδιχοῖς ὡσαύτως, οὕτω χαὶ ἐν τοῖς χινητιχοῖς. 
χαὶ ἐπεὶ τὸ μὲν χινοῦν αἴτιον, ἢ δὲ χίνησις αἰτιατόν, τὸ πρῶτον χινοῦν ou 

οὐδαμῇ χινεῖσϑαι ἀνάγχη, ἵνα χαϑαρῶς ἐν tH τοῦ χινεῖν μένῃ αἰτία. τὰ 
δὲ μέσα χινεῖσϑαί πως βούλεται 6 [᾿λάτων, ὡς τοῦ πρώτου χινητιχοῦ νοῦ 
ὑποβάντα, ἀλλ᾽ οὐ τὴν σωματοειδῆ χίνησιν ἐσχάτην οὖσαν χαὶ τῶν μόνως 

20 χινουμένων. δεχάτη γοῦν ἐν Νόμοις ἢ τῆς ψυχῆς λέγεται χίνησις μετὰ τὰς 

σωματιχὰς οὔσας ὀχτὼ χαὶ ἐνάτην τὴν φυσικήν. χαὶ γὰρ ἢ φύσις παρ᾽ 

ἐχείνῳ χινεῖται διὰ τὴν ex τοῦ ἀμερίστου ὑπόβασιν, χαὶ μειζόνως ἢ ψυχή. 

ἀλλ᾽ ὃ ᾿Αριστοτέλης μόνην τὴν σωματοειδῆ ὀνομάζων χίνησιν, ταύτην ὑ.η- 10 
\ 

δενὶ τῶν χινητιχῶν αἰτίων προσάπτειν ἀπαγορεύει. 

25 p.403031 Ὅϑεν Δημόχριτος πῦρ τι καὶ ϑερμόν φησιν αὐτὴν εἶναι- 

Πρώτου Δημοχρίτου μέμνηται ὡς σαφῶς σωματιχὴν χίνησιν (τοπιχὴν 34 

γὰρ) τῇ ψυχῇ ἀποδιδόντος, εἴπερ τῶν ἀτόμων τι σωμάτων αὐτὴν ὑπετίϑετο 30 

ὅσον σφαιροειδές, ὅπερ χαὶ πῦρ, εἶναι. τὸ γὰρ εὐχίνητον χαὶ διὰ πάντων 

διϊέναι οὐ κωλυόμενον διὰ τὸ ἀγώνιον ἐν σχήμασ! τὸ σφαιροειδὲς ὃν προ- 

80 σήχειν τῷ τε πυρὶ χαὶ τῇ ψυχῇ. σαφὴς δὲ ἢ Δημοχρίτου περὶ τῶν στοι- 

χείων δόξα ἐχ τοῦ πρώτου τῆς Φυσιχῆὴς ἀχροάσεως, ἄτομα ὑποτιϑεμένη 

μιχρὰ ἄττα σωμάτια, οἷα τὰ ἐν ἀέρι φαίνεται ταῖς διὰ τῶν ϑυρίδων ἀχτῖσι 

ξύσματα. οὐ γὰρ ταῦτα ἀλλ᾽ ὅμοια τούτοις διὰ σμιχρύτητα τὰ στοιχεῖα ὃ 

2 χαὶ μάλιστα χαὶ πρώτως add. Torstrik 3 σώματα ἀλλὰ χαὶ ἃ 4 δὲ om. ἃ 

ἐν τῇ Φυσιχῇ] vv. πρός τι --- ἀφορῶσαι τέλος quorsum pertineant, non video; quae-sequuntur 

χαὶ — χινούμεναι ad Phys. Θ 6, 2596 spectant 5 χινούμενα a 10 ἡ BD: ἡ Aa 

12 μηδὲ] μὴ a 13 ὑπέλαβον] οὕτως ὑπέλαβον a 15 τὸ πρῶτον] οὐ πρῶτον Torstrik 

18 πρώτως Torstrik 20 ἐν Νόμοις) de Legg. [IX 6 p. 8940 25 ante πῦρ add. 

μὲν a 31 éx τοῦ πρώτου τῆς φυσιχῆς ἀχροάσεως] Phys. A 2. ὃ 
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Δημόκριτος ὑπετίϑετο, μιᾶς μὲν οὐσίας ὄντα ἅπαντα, μεγέϑει δὲ χαὶ σχή- 

ματι ἀλλήλων διαφέροντα: ἐξ ὧν ὡς σπερμάτων τὰ σύνϑετα πάντα συνί- 

στασϑαι σώματα. διὸ χαὶ πανσπερμίαν αὐτὰ προσαγορεύει ὡς πάντων 

σπέρματα. διὸ χαὶ τοῦ ζῆν ὅρον εἶναι τὴν ἀναπνοήν, διχῶς αἰτίαν τοῦ 

ζῇν γινομένην, χαὶ τῷ χωλύειν τὴν τῶν ἤδη ἐνυπαρχόντων σφαιροειδῶν 

ἔξοδον, ἀντιβαίνοντός te τοῦ εἰσιόντος ἀέρος τοῖς χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἐξιοῦσι 
σφαιρικοῖς σχήμασι διὰ τὸ εὐκίνητον, καὶ κατὰ ἀνάγχην ἐχϑλιβομένοις ex 
τῆς ὑπὸ τοῦ περιέχοντος τῶν στερεῶν συναγωγῆς. καὶ πρὸς αὐτὴν μαχο- 

μένου τὴν συναγωγὴν τοῦ εἰσιόντος ἀέρος τῷ εὐρύνειν χαὶ ἐξωϑεῖν τὰ 
στερεά: ταύτῃ τε οὖν % ἀναπνοὴ γίνεται τοῦ ζῆν αἰτία καὶ τῷ ἀντὶ τῶν 

ἐξιόντων σφαιροειδῶν ϑύραϑεν τὰ ὅμοια ἐπεισάγειν. πότερον ὃὲ οὕτως ὃ 
Δημόχριτος ἀπὸ σωμάτων ἐγέννα τὴν ζωήν, ἢ ἐνδειχτικῶς τὴν νοερὰν 
ἐβούλετο δηλοῦν διὰ τῆς σφαίρας οὐσίαν, οὐχ ἔχομεν ἀποφήνασϑαι. οὐ 
δεῖ γὰρ τῇ ̓ Δριστοτελιχῇ ἐπερείδεσϑαι ἱστορίᾳ διὰ τὸ ὡς ἐπίπαν μόνον ἐχ- 
τίϑεσϑαι τὸ φαινόμενον, ὥσπερ χαὶ τὸ περὶ τῶν [Πυϑαγορείων ἐπαγόμενον. 

τὸν μὲν γὰρ Δημόχριτον ἱστορεῖ ὅμοια τοῖς ἐν ἀέρι λέγειν ξύσμασι τὰ στοι- 

yeia, τινὰς δὲ τῶν Πυϑαγορείων αὐτὰ ταῦτα, οὐχ ἂν ταῦτα οἴηϑέντων ποτὲ 
τῶν Πυϑαγορείων ἀνδρῶν. ἐνδειχνυμένων δὲ ἴσως τὴν ἤδη μεριζομένην τῆς 

ψυχῆς οὐσίαν χαὶ εἰς τὸ φανερὸν προϊοῦσαν. 

p. 404220 “Ext ταὐτὸ δὲ φέρονται xat ὅσοι λέγουσι τὴν ψυχὴν 

τὸ ἑαυτὸ χινοῦν. 

Ὅπως μὲν ὃ Πλάτων τὴν ψυχὴν χινεῖσϑαι λέγει διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ 
πρώτου κινοῦντος ὑπόβασιν, ἤδη εἴρηται. οὐχ ἁπλῶς δὲ χινητιχὴ ἀλλ᾽ 
αὐτοχίνητος λέγεται, ὡς οὐ παντελῶς τῆς ἀμερίστου οὐσίας τε χαὶ ἐνεργείας 
ἀποστᾶσα" τὸ γὰρ αὐτὸ τὴν ἀμέριστον οὐσίαν χαὶ τὴν τελείαν ἐνέργειαν 
τῷ Πλάτωνι δηλοῖ, ὡς τὸ χινητὸν τῆς μεριστῆς ἐστι σημαντιχόν. τῇ οὖν 
μεσότητι τῆς ψυχῆς τὸ ἐχ τῶν ἄχρων σύνϑετον ἀποδίδοται ὄνομα διὰ τὴν 
πρὸς ἄμφω τὰ ἄχρα τοῦ μέσου χοινωνίαν. ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης ἐπὶ μόνης 

τῆς πάντῃ μεριστῆς καὶ ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι ἐχούσης ἐνεργείας τὸ τῆς 
Mer χινήσεως φέρων ὄνομα, εἰχότως ἀπαγορεύει μὴ χινεῖσϑαι τὰ ἀσώματα τῆς 

χινήσεως αἴτια, χἂν πρῶτα χἂν μέσα κἂν ἔσχατα ἢ. 

p. 404224 Ταύτην δ᾽ ὕφ᾽ ἑαυτῆς, διὰ τὸ μηδὲν δρᾶν χινοῦν, ὃ 

wy χαὶ αὐτὸ χινεῖται. 

Kady γὰρ ὃ νοῦς πρώτως χινῇ πάντῃ ὧν ἀκίνητος, ἀλλὰ σὺν τῇ ψυχῇ 
χαὶ τῇ φύσει. ἐὰν οὖν χινῶνται ἥ τε ψυχὴ χαὶ ἣ φύσις, τὸ ἐξ αὐτῶν χαὶ 
τοῦ νοῦ συμπλεχόμενον χινητιχὸν αἴτιον χινούμενον ἔσται. μνησϑεὶς δὲ 
᾿Αναξαγόρου τῆς χινήσεως τὸν νοῦν αἰτιωμένου, ὡς καὶ αὐτοῦ ψυχὴν τὴν 

9 τῷ (post ἀέρος) Torstrik: tod Aa 12 ἀπὸ τῶν σωμάτων a ἢ Ὁ: ἣν Aa 

21 αὐτὸ a εἴρηται] cf. p. 25,17 35 αὐτῶν Ὁ: ἑαυτῶν Aa 

6r 

30 

47 

ὅθ 
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χινοῦσαν λέγοντος, ἐπάγει οὐ μὴν παντελῶς ye ὥσπερ Δημόχριτος. bv 
τοῦτον μὲν γὰρ ὡς μὴ διορίζοντα τὴν ἀεὶ ἀληϑῇ γνωστιχὴν δύναμιν, ἣν 15 

νοῦν φαμεν, ἀπὸ τῆς ψευδομένης ποτέ, ὁποία ἥ τε αἰσϑητιχὴ χαὶ ἢ φαντα- 
στιχὴ χαὶ ἢ δοξαστιχὴ ἐν ἡμῖν ζωή, διὰ τὸ πᾶν τὸ φαινόμενον ἀληϑὲς τί- 

5 ϑεσϑαι, εἰς ταὐτόν φησιν ἄγειν νοῦν τε καὶ ψυχήν, τὴν ὅση δηλαδὴ γνω- 
στιχή" ἐπαινεῖσϑαι γοῦν xat τὸν Ὅμηρον ὑπὸ Δημοχρίτου ἱστορεῖ ποιήσαντα 

ὡς ὃ Extwp χεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων ὑπὸ τῆς πληγῆς, χαίτοι τῆς τοῦ συνϑέτου 
βεβλαμμένης χριτιχῆς ζωῆς διὰ τὴν σωματιχὴν πληγήν, ἀλλ᾽ οὐ τῆς σώ- 

patos χωριστῆς, ἣν δύναμιν τῆς ψυχῆς χαλεῖ τῆς ἀληϑείας ἀντιληπτικὴν 20 

10 χαὶ τὸν χατὰ φρόνησιν νοῦν ἐπιστημονιχὸν ὄντα δηλαδή. τὸν μὲν οὖν 

Ὅμηρον χατὰ ποιητιχὴν ἐξουσίαν ἀδιαφόρως χρῆσϑαι τοῖς ῥήμασιν οὐδὲν 
ϑαυμαστόν. ὃ δὲ Δημόχριτος χαὶ τῷ τοῦτον ἐπαινεῖν δῆλός ἐστι χαὶ ἐπὶ 

τῆς ὁποιασοῦν γνώσεως τὸν χατὰ φρόνησιν φέρων νοῦν. τὸν δὲ ᾿Αναξαγόραν 
φησὶ μὴ παντελῶς εἰς ταὐτὸν ψυχήν τε χαὶ νοῦν ἄγειν, ὅτι τε μὴ σαφῶς 

15 ual ὅτι τὰ ἀντιχείμενα φαίνεται λέγων, ἐνίοτε μὲν μόνης τῆς ὀρϑης γνώ- 2 

σεως τὸν νοῦν αἰτιώμενος χαὶ διὰ τοῦτο χωρίζων πως αὐτὸν τῆς ψυχῆς, 
ὡς μὴ πάσης τῆς ἀληϑείας οὔσης ἀντιληπτιχῆς, ἀλλὰ χατὰ τὴν ἀρίστην 

δύναμιν: ποτὲ δὲ ἐν ἅπασιν αὐτὸν ὑπάρχειν τοῖς ζῴοις ἀποφαινόμενος τὸν 

αὐτὸν τίϑεται τῇ ψυχῇ- ψυχὴ γὰρ ἐν πᾶσιν ἀλλ᾽ οὐχὶ νοῦς, εἰ μὴ ἄρα 
20 τὴν φαντασίαν τις χαλοίη νοῦν: πρὸς ὃν ἀντιδιαστέλλων τὸν χατὰ φρόνησιν 

νοῦν λέγει μὴ ἐν πᾶσιν ὑπάρχειν, ὅπου ye μηδὲ ἐν ἀνθρώποις πᾶσιν᾽ 
ὀλίγοι γὰρ οἵ χατ᾽ ἐπιστημονικὴν φρόνησιν τῆς ἀληϑείας ϑεωρητικοί. οὐχ 80 
ἐν πᾶσιν οὖν τοῖς ἀνθρώποις, οὐχ ὡς μὴ ἔχουσι τὴν νοητιχὴν οὐσίαν (μία 

γὰρ ἣ πάσας ἔχουσα τὰς δυνάμεις ψυχὴ), ἀλλ᾽ ὡς μὴ χρωμένοις αὐτῷ. 

7, , ~ b) 

25 p.40408 Ὅσοι δὲ ἐπὶ τὸ γινώσχειν χαὶ τὸ αἰσϑάνεσϑαι τῶν ὄντων 

ῃ“ ᾿Απέβλεψαν δηλαδή" προείρηται γὰρ τοῦτο. δυσὶ ὃὲ χαραχτηρίζεσϑαι 38 

τὴν ψυχὴν εἰπών, τῷ τε χινητιχῷ χαὶ TH γνωστιχῷ, χαὶ ἱστορήσας ὡς τῷ 

χινεῖσϑαι χινεῖν αὐτὴν οἱ παλαιότεροι ἐτίϑεντο, ἐπάγει χαὶ ὅπως γινώσχειν 40 

αὐτὴν ὑπέλαβον τὰ ὄντα. τῷ γὰρ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ἀεὶ γινώσχεσϑαι οἰό- 

30 μένοι, καὶ τὴν ψυχὴν ὡς γνωριστιχὴν τῶν ὄντων ἀφομοιοῦν τοῖς οὖσι βου- 

λόμενοι, ἵνα μὴ ἐχ πάντων τῶν ὄντων αὐτὴν ποιῶσιν ἀπείρων ὑπαρχόντων, 

ἐχ τῶν ἀρχῶν αὐτὴν ὑφιστᾶσιν, ἐπειδὴ χαὶ ἣ τῶν ἀρχομένων γνῶσις ἐχ 

τῶν ἀρχῶν: ἱκανὴν οὖν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τὴν ψυχὴν συμπληρουμένην οὐ 

μόνας αὐτὰς ἀλλὰ χαὶ τὰ ἐξ αὐτῶν γνωρίζειν. οὕτω δὴ ᾿Εμπεδοχλέα μὲν 

35 8x τε τῶν τεττάρων αὐτὴν ὑφιστάνειν στοιχείων χαὶ ἐχ τῶν δύο χινητιχῶν 45 

ἀρχῶν, φιλίας te καὶ νείκους, οὐ μόνον τὸ ἐκ πασῶν μῖγμα ψυχὴν λέγοντα, 

ἀλλὰ ual ἑχάστην ἀρχὴν Ἰνωστιχὴν οὖσαν τοῦ ὁμοίου" τὸ γὰρ γνωστιχὸν 

ὁτουοῦν ψυχὴν εἶναι. Πλάτων δὲ ἐν Τιμαίῳ ex τῆς ἀμερίστου xat τῆς 

3 ὁποία Da: δὲ add. A 5 φησιν ἄγειν] ayer A 7 ἀλλοφρονέων D: ἄλλο φρονέων Aa 

11 οὐδὲν] οὐ corr. rec. A 17 dAndelas οὔσης] ἀληϑοῦς μόνου A ἄριστον a 

19 ἅπασιν a 30 ὡς τῶν ὄντων γνωριστιχὴν a 82 συνιστᾶσιν Torstrik 90 ἵχα- 

νῶς ἃ 35 τε om. ἃ συνιστάνειν Torstrik 88 ἐν Τιμαίῳ] c. 8 p. 354 
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περὶ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας, ὧν ἢ μὲν τὸν νοητὸν ἢ δὲ τὸν αἰ- br 

σϑητὸν δηλοῖ ὅρον, ἐκ τῶν τοῦ ὄντος γενιχῶν στοιχείων οὐσίας τε χαὶ 

ταὐτοῦ χαὶ ϑατέρου, ἃ δὴ χαὶ τὰ τούτοις ὅμοια διαχόσμια γένη τῶν ὄντων 

πάντων στοιχεῖα τίϑεται [᾿λάτων. 50 

\ 5 p.404b18 Ὁμοίως δὲ χαὶ ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας λεγομένοις 

διωρίσϑ η. 

Περὶ φιλοσοφίας νῦν λέγει τὰ Περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ αὐτῷ ex τῆς Πλάτωνος 

ἀναγεγραμμένα συνουσίας, ἐν οἷς ἱστορεῖ τάς τε [Ιυϑαγορείους χαὶ [Πλα- 

τωνιχὰς περὶ τῶν ὄντων δόξας. 

5 

10 p.404b19 Αὐτὸ μὲν τὸ ζῷον ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ ἑνὸς ἰδέας καὶ τοῦ 
πρώτου μήχους χαὶ πλάτους χαὶ βάϑους. 

Ὁ μὲν ᾿Αριστοτέχλης τὸ φαινόμενον ἀεὶ εἰωϑὼς ἱστορεῖν χαὶ ἐλέγχειν 7: 

χαὶ τὰ ὀνόματα χατὰ τὴν τῶν πολλῶν συνήϑειαν ἐχδέχεσϑαι εἴωϑεν, ἀλλ᾽ 

ob τῇ πραγματειώδει τῶν ἀνδρῶν ὁ x ἃ ἀναιρεῖν αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν, ἀλλὰ 

18 μόνον τὴν τῶν ὀνομάτων χατάχρησιν, ἀπατωμένους τε ἤδη τινὰς ὁρῶν, χαὶ 

ἐπ’ ἀριϑμούς τε τοὺς μαϑηματιχοὺς χαὶ ἐπὶ μεγέϑη φερομένους τὰ γεω- ὅ 

μετριχά. οἱ δὲ ἄνδρες τὰς λεωφόρους ἐχτρεπόμενοι χαὶ ἐν ἀπορρήτοις μό- 

νοις τοῖς ἀξίοις παραδιδόντες τὴν φιλοσοφίαν πρὸς τοὺς ἄλλους διὰ τῶν 

μαϑηματικῶν αὐτὴν ἐνεδείχνυντο ὀνομάτων. χαὶ σαφέστερον μὲν ἢ τῶν 

90 ἀνδρῶν ἔννοια ἐν τοῖς εἰς τὰ Μετὰ τὰ φυσιχά μοι γεγραμμένοις διήρϑρωται. 

νῦν δὲ ὅσον πρὸς μόνην τὴν τῶν προχειμένων ῥητῶν ἐξήγησιν ἐπιμνησϑῆναι 

ἀνάγκη λέγωμεν. ἀριϑμοὺς λέγοντες τὰ εἴδη ὡς πρῶτα διαχεχριμένα τῆς 10 

ἀμερίστου ἑνώσεως (τὰ γὰρ ὑπερείδεα χαὶ ὑπὲρ διάκρισιν) τὸ μὲν παντελὲς 

τῶν εἰδῶν πλῆϑος διὰ τῆς δεκάδος yvittovto. τὰς δὲ πρώτας εἰδητικὰς 

25 ἀρχὰς πρώτῃ μὲν μονάδι χαὶ δυάδι ὡς οὐδὲ ἀριϑμοῖς, πρώτῃ δὲ τριάδι χαὶ 

τετράδι ὡς πρώτοις ἀριϑμοῖς τῇ μὲν περιττῶν τῇ δὲ aptiwy ἐξ ὧν χατὰ 

συναγωγὴν ὃ δέχα γίνεται ἀριϑμός. μετὰ δὲ τοὺς ἀριϑμοὺς ἐν ζωαῖς δευ- 

τέραις χαὶ πολλοσταῖς τὰ γεωμετρικὰ πρὸ τῶν φυσιχῶν ὑποτιϑέμενοι με- 

γέϑη, χαὶ ταῦτα ὡς εἰς αἰτίους τοὺς εἰδητιχοὺς ἀνῆγον ἀριϑμοὺς χαὶ τὰς 15 

80 τούτων ἀρχάς" τὸ μὲν σημεῖον ὡς ἀμερὲς εἰς τὴν μονάδα, τὴν OF γραμμὴν 

ὡς πρώτην διάστασιν εἰς τὴν δυάδα, χαὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὖ ὡς ἐπὶ πλέον 

διαστᾶσαν εἰς τὴν τριάδα, εἰς O& τὴν τετράδα τὸ στερεόν. χαὶ ἐχάλουν, 

ὡς ἐχ τῶν ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλους λεγομένων τεχμαίρεσϑαι, τὴν δυάδα πρῶτον 

μῆχος (οὐ γὰρ ἁπλῶς μῆχος, ἀλλὰ τὸ πρῶτον, ἵνα τὸ αἴτιον σημαίνωσιν), 

6 διωρίσϑω A 7 ΠΕερὶ tod ἀγαϑοῦ ef. fr. p. 1477636 αὐτοῦ A 10 τὸ om. A 

ἐξ αὐτῆς τῆς ἢ: τῆς om. A: ex τῆς a 19 πολλῶν] παλαιῶν a post ἀνδρῶν in- 

serit ἐξετάσει Torstrik 14 αὐτὴν ἢ: αὐτῶν Aa 20 peta om. A, qui tamen in 

margine habet ὅτι ἐξηγήσατο τὰ peta τὰ φυσιχά 25 πρώτῃ (post ἀρχὰς) Torstrik: 

A 28 ὑποτιϑέμενος A > 

τῇ Aa 26 τῇ μὲν -- τῇ δὲ Da: τὴν μὲν --- τὴν δὲ 

99. πρώτην ἡ 
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ὡσαύτως δὲ χαὶ πρῶτον πλάτος THY τριάδα χαὶ πρῶτον βάϑος τὴν τετράδα. 
ἀνῆγον δὲ εἰς τὰς εἰδητιχὰς ἀρχὰς χαὶ τὰς ψυχιχὰς πάσας γνώσεις, τὴν μὲν 
νοερὰν ὡς xa? ἕνωσιν ἀμέριστον ἐπ aay εἰς ἘΝ τος, τὴν δὲ 
ἐπιστημονιχὴν ὡς SEO PS χαὶ ὡς ἀπὸ ἕτέ τ τοῦ αἰτίου εἰς τὸ αἰτιατὸν 
προαγομένην, ὡς δὲ χαὶ διὰ τὸ ἀπλανὲς χαὶ ἀεὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὁδεῦον εἰς 

τὴν δυάδα, τὴν δὲ δόξαν εἰς τὴν τριάδα διὰ τὸ τὴν δύναμιν αὐτῆς wy 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀεὶ, ἀλλὰ τοτὲ μὲν ἐπὶ τὸ nes τοτὲ δὲ ἐπὶ τὸ ψεῦδος 
χλίνειν, εἰς δὲ τὴν τετράδα τὴν αἴσϑησιν διὰ τὸ σωμάτων εἶναι ἀντιλη- 
πτικήν. χαὶ γὰρ ἐν μὲν τῇ δυάδι υἱαν elvan) ἀφ᾽ ἑχατέρας μονάδος πρὸς 

τὴν λοιπὴν διάστασιν, ἐν δὲ τῇ ee δύο ἐξ ὁποιασοῦν πρὸς τὰς λοιπάς, 

ἐν δὲ τῇ ae. τρεῖς. ἀνῆγον τοίνυν εἰς τὰς ἀρχὰς τά τε γνωστὰ πάντα, 

τουτέστι τὰ ὄντα, χαὶ τὰς (Peres τούτων oS διήρουν δὲ τὰ τε 

ὄντα οὐ χατὰ πλάτος, ἀλλὰ χατὰ βάϑος εἴς τε τὰ νοητὰ χαὶ ἐπιστητὰ χαὶ τὰ 
δοξαστὰ χαὶ αἰσϑητά. χαὶ ὁμοίως τὰς γνώσεις εἰς νοῦν χαὶ ἐπιστήμην χαὶ 
δόξαν χαὶ αἴσϑησιν. τὸ μὲν οὖν αὐτοζῷον ἐχ τῆς τῶν γνωστῶν εἴληπται 
διαιρέσεως, τὸν νοητὸν δηλοῦν διάχοσμον, ἐν ᾧ τὰ αὐτοειδῆ), τουτέστι τὰ 
πρώτιστα καὶ at τούτων ἀρχαί, ἣ τοῦ αὐτοενὸς ἰδέα ἥ τε τοῦ πρώτου μήκους, 
ἥτις ἦν ἢ αὐτοδυάς, ἦτε τοῦ πρώτου πλάτους καὶ ἢ τοῦ mtiacl βάϑους 
(κατὰ χοινοῦ γὰρ τὸ πρῶτον ἐπὶ πάντων συναρμοστέον), τουτέστιν ἢ αὐτοτριὰς 

χαὶ ἣ αὐτοτετράς. τὰ δὲ ἄλλα ὁμοιοτρόπως φησί, τὰ λοιπὰ λέγων τῆς τῶν 

Ἱνωστῶν διαιρέσεως τὰ ἐπιστητὰ τὰ δοξαστὰ τὰ αἰσϑητά, ἐκ τῶν ἀρχῶν μὲν 

χαὶ ταῦτα ὄντα τῶν εἰδῶν, ἀλλ᾽ οὐχέτι ἐχ τῶν αὐτοαρχῶν ὡς ex στοιχείων, 

GAN ἐξ ἐχείνων μέν, ὡς ἐξῃρημένων (δὲ) αἰτίων τῶν Exdotots συστοίχων. 

\ 

p. 404» 21 τι δὲ χαὶ ἄλλως. 

2 x > ~ 3 Ν 

Τρόπου μὲν ἑτέρου τὸ ἄλλως σημαντιχόν. δηλοῖ δὲ τὴν ἐπὶ ὄντων μὲ 
7 “ὃ ΄ > Τὰ ΄ \ 

χαὶ αὐτὴν γινομένην διαίρεσιν. οὐ μὴν ἡ Ἰνωστά, ἀλλ΄ Ἢ γνωστιχά, χαὶ 

τούτων εἰς τὰς αὐτὰς ἀνηρτημένων ἀρχάς. 

7 

p. 404024 Οἱ μὲν γὰρ ἀριϑμοὶ τὰ εἴδη αὐτὰ χαὶ ἀρχαὶ ἐλέγοντο. 

Μετὰ τὸ διελεῖν ἑκάτερα ἰ δίως τά τε Tere χαὶ τὰ γνωστιχά, THY 

πρὸς ἄλληλα αὐτῶν ἐν τούτοις ἐπιδείχνυσιν ὁμοιότητα, ἵνα χαὶ χατὰ τοὺς 

ἄνδρας τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον γνωρίζηται. οἱ γὰρ ἀριϑμοὶ τὰ αὐτὰ χαὶ πρώ- 

τιστα εἴδη ὄντες πὰ μὲν ἐχ τῶν στοιχείων τοῦ αὐτοενὸς δυάδος τε χαὶ 

τυ χαὶ cenccds: dp χαὶ δὲ 2s: τῶν τε γνωστιχῶν χαὶ τῶν γνωστῶν 

οὐσιῶν. χαὶ 2 τὰ οἷς κρίνεται τὰ πρά τι: ταῖς λυ ον ὡρίζετο 

29 

Tr 

20 

25 

30 

30 

45 

35 ἀρχαῖς, χαὶ αὐτὰ τὰ γνωστὰ πράγματα, ὅτι εἴδη οἱ ἀριϑμοὶ οὗτοι, τουτέστιν 

of εἰδητιχοί, χαὶ αἱ τούτων στοιχειώδεις ἀρχαὶ τῶν πραγμάτων: πάντα γὰρ 
΄ ~ 2 yy 2 , 

τὰ γνωστὰ πράγματα τοῖς εἴδεσιν ὁρίζεται, Ἢ etoy ἐστιν. 50 

5 xat (post δὲ) om. A χαὶ det — dedov] ἀεὶ --- ὁδεύουσαν Torstrik 9 εἶναι inserit Torstrik 

17 te om. A 23 δὲ addit Torstrik 28 post ἀρχαὶ add. τῶν ὄντων a 
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p. 404027 Ἐπεὶ δὲ xat χινητιχόν ye ἐδόχει ἣ ψυχὴ εἶναι xat 

γνωριστιχόν, οὕτως ἔνιοι συνέπλεξαν ἐ 
ν τὴν ψυχὴν aprdwov χινοῦ 
ξ ἀμφοῖν, ἀποφηνάμενοι 
ὃ᾽ ἑαυτόν. 

Ξενοχράτους ὃ τῆς Ψυχῆς οὗτος λόγος βουλομένου τὴν μεσότητα αὐὖ- 
τῆς τῶν τε εἰδῶν χαὶ τῶν εἰδοποιουμένων ἅμα χαὶ τὸ ἴδιον αὐτῆς ἐνδεί- 

ξασϑαι" ὃ γὰρ ἀριϑμὸς τὸ εἶδος, τὸ δὲ χινητὸν τοῖς εἰδο[ποιουμένοις προσήχει. 
ἐχ μὲν οὖν τῶν ἄχρων μονονοὺ + δηλοῖ τὸ οὔτε ἀριϑμὸς ἁπλῶς ἔσται οὔτε 
χινητόν: τοῦ μὲν γὰρ ὑφεῖται, ἣ τοῦ ἀμερίστου ἐχβέβληται, τοῦ δέ ἐστι 
χρείττων, ἣ τοῦ μεριστοῦ ὑπερέχει. τὸ συναμφότερον οὖν ἄν πως εἴη 
ὡς ἀμφοτέροις xowwvodaa, ἀριϑμὸς χινητός. χατὰ δὲ τὸ οἰχεῖον τῆς με- 
σότητος OM’ ἑαυτοῦ χινητὸς λέγεται, ὅτι οὐχ ὡς διαστατιχή ἐστι μέση ἢ 
Ψυχή. οἷος ὃ φυσικὸς λόγος χαὶ πρὸ τούτου χατὰ τοὺς ἄνδρας ἣ μαϑη- 
ματιχὴ οὐσία, οὐδὲ οἷα χατὰ τὸ προϊὸν ἀπὸ νοῦ φῶς οὐσία νοερὰ μὲν ἔτι 
μένουσα, τῷ δὲ εἰς τὸ φανὸν χαὶ σύμμετρον τοῖς ὑπὸ νοῦ χαταλαμπομένοις 
προέρχεσϑαι ἐξαγγέλλουσα τὸ μόνιμον χαὶ χρύφιον τῆς νοερᾶς φύσεως, ἀλλὰ 
xav αὐτὴν τὴν ζωτιχὴν ἰδιότητα ἔγερσιν χαὶ ζέσιν τινὰ πάσης δηλούσης 
ζωῆς, ἀμέριστον μὲν χαὶ ἐν ἑαυτῇ μένουσαν τῆς νοερᾶς, περὶ δὲ τὰ σώ- 
ματα μεριζομένην χαὶ ἑτέρωϑεν εἰς ἕτερα ὑφιζάνουσαν τῆς σωματοειδοῦς, 
τῆς OF ψυχιχῆς τὴν ἀφ᾽ ἑαυτῆς εἰς fF ἀνέλιξιν χαὶ εἰς διάστασιν ἅμα συνα- 
γωγήν. διὰ ταῦτα μὲν οὖν ὃ Ξενοχράτης ἀριϑμὸν αὐτὸν ἑαυτὸν χινοῦντα 
τὴν ψυχὴν ἀπεφήνατο. 6 δὲ ᾿Αριστοτέλης τὸν ἀριϑμὸν δριστιχὸν προειπὼν 
χαὶ τῶν γνωστῶν χαὶ τῶν γνωστιχῶν, ἐπὶ τῆς ψυχῆς εὐλόγως ὡς γνωστιχὸν 

eipyovar ἀχούει, χαὶ διὰ τοῦτο τοὺς εἰπόντας τὴν ψυχὴν ἀριϑμὸν αὐτὸν 
ἑαυτὸν χινοῦντα συμπλέξαι ἔφη τὸ χινητιχὸν χαὶ τὸν γνωστιχόν. 

p. 404680 Διαφέρονται δὲ περὶ τῶν ἀρχῶν, τίνες χαὶ πόσαι. 

Ἐπειδὴ ἐχ τῶν ἀρχῶν συμπληροῦσι τὴν ψυχὴν of περὶ αὐτῆς, ὡς ad- 
τὸς ἱστορεῖ, φιλοσοφήσαντες, ὁποίας ἂν χαὶ ὁπόσας ἕχαστος ὑπέϑετο ἀρχάς, 
ἐχ τοιούτων χαὶ τοσούτων χαὶ τὴν ψυχὴν συνέστησαν, σωματιχὰς μὲν οἵ 
φυσιολόγοι ϑέμενοι, ἀσωμάτους δὲ οἱ Πυϑαγόρειοι καὶ Πλάτων, μίξαντες δὲ 
ἀπ’ ἀμφοῖν Ἐμπεδοχλῆς τε χαὶ ᾿Αναξαγόρας. ξπομένως δὲ τούτοις χαὶ 
τὴν ψυχὴν ἀποδιδόασιν, ἔχαστος τὴν παρ᾽ αὐτοῦ ἀρχὴν εἰς τὴν Ψυχὴν 
φέρων ἣ τὰς ἀρχάς, οὐχ ὡς γνωστιχὴν μόνον τῶν ὄντων, ἀλλὰ χαὶ ὡς χι- 
νητικήν. οὐχ ἀλόγως γάρ φησιν αὐτοὺς τῶν πρώτων ὑπειληφέναι τὸ 

ἰχινητιχὸν αἴτιον, ἐπειδὴ αἰτιατὸν μὲν πάντως τὸ χινούμενον, τὸ δὲ χαϑ᾽ 
ἑαυτὸ χινοῦν χαὶ μὴ τῷ ἑτέρωϑεν χινεῖσϑαι τῆς αἰτιώδους φύσεως. οἱ δὲ 

1 

χῆ 

χινητικὸν ἐδόχει Ψυχῇ ἃ 7 ἐκ -- τὸ οὔτε] ἐκ τῶν ἄχρων οὖν ὃν δῆλον ὅτι οὔτε 
Torstrik οὖν Da: om. A 8 χινητός a 13 οἷα scripsi: οἵα Aa 19 ψυ- 

ς Ala τὴν --- συναγωγήν] τὴν dy’ ἑαυτῆς εἰς ἑαυτὴν ἀνέλιξιν καὶ ἐκ διαστάσεως ἅμα 

συναγωγήν Torstrik 23 τοῦτο Da: τὸ A ψυχιχὴν Al 27 ὑπετίϑετο a 
29 δὲ (ante ot) Da: om. A 31 τὰς ψυχὰς (post xat) a 

qr 

qv 

10 

21 



10 

15 

20 

30 
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πῦρ τὴν ἀρχὴν ὑποϑέμενοι χαὶ ὡς τὸ λεπτομερέστατον σῶμα τῇ ψυχῇ 7 

ἀπονέμοντες οἰχειότερόν τι αὐτῇ προσάπτουσι τῶν ἄλλο τι αὐτὴν οἰο- 
μένων σῶμα: ἀσώματος γὰρ χατ᾽ ἀλήθειαν ἢ ψυχὴ οὖσα, διὸ οἰχειό- 30 
τερον αὐτῇ τὸ λεπτομερέστερον ὡς ἀσωματώτερον 7 τὸ παχυμερές. χαὶ 

ὡς εὐχίνητόν τε φαινόμενον αὐτὸ χαὶ τἄλλα χινοῦν συγγενέστερον ἔδοξε 

τῇ ψυχῇ. 

ρ.4051.18 Δημόχριτος δὲ χαὶ γλχαφυρωτέρως εἴρηχεν. 

Qs χαὶ τὰς αἰτίας προστιθεὶς, χατὰ μὲν τὰς χοινὰς αἰτίας νοερὰς τὰς 86 

ψυχὰς τιϑέμενος, χατὰ ὃὲ τὰς ἰδίας ὑποϑέσεις ἐν τοῖς ἀδιαιρέτοις αὐτὰς 

τιϑέμενος σώμασιν: χαὶ ἔτι τὴν ψυχὴν εἰς ταὐτὸν ἄγων τῷ νῷ. χαὶ ταῖς 
ἀρχαῖς τὸ χινητιχὸν ἀπονέμων. ἐν GE τοῖς ἀδιαιρέτοις εὑρίσχων τὸ σφαι- 

ροειδὲς ὃν σχῆμα εὐχίνητον, ἐν τούτῳ τὴν ψυχὴν ἔϑετο. 

σ la 3 rd ΄ >} Vv δ, 

p. 405 13 Ἀναξαγόρας δ᾽ ἔοιχε μὲν ἕτερον λέγειν ψυχήν te 40 

χαὶ νοῦν. 

Διότι, ὡς ἤδη ἔφη. μόνον τοῦ χαλῶς χαὶ ὀρϑῶς αἰτιᾶται τὸν νοῦν, 
χρῆται δὲ ἀμφοῖν ὡς μιᾷ φύσει, διότι εἰς πάντα τὰ ζῷα ἐνοιχίζει χαὶ 45 
τὸν νοῦν. πλὴν ἀρχήν γε τὸν νοῦν τίϑεται μάλιστα πάντων, ἐπειδὴ 

σαφῶς χαὶ πρὸ πάντων ἀμιγῆ ὡς ἐξῃρημένον πάντων ὑμνεῖ, xal τὸ γνω- 

στιχὸν χαὶ τὸ χινητικὸν αὐτῷ ἀποδιδούς. 

ρ. 405.19 Ἔνιχε δὲ χαὶ θαλῆς ἐξ ὧν ἀπομνημονεύουσι. 

Ὅτι μηδὲν αὐτοῦ ἐφέρετο σύγγραμμα. τοσοῦτον ὃὲ περὶ Θαλοῦ ἕστο- 8: 

ρήσας, χαὶ τοῦτο μετά τινος ἐπιτιμήσεως, ὅτι τῇ μαγνήτιδι λίϑῳ ψυχὴν 

ἐδίδου ὡς χινητικῇ τοῦ σιδήρου, ἵνα κατ᾽ ἐχεῖνον χινητιχὴν εἶναι τὴν ψυχὴν 

πιστώσηται, οὐχέτι τὸ ὕδωρ εἶναι τὴν ψυχὴν εἰς αὐτὸν ἀνέπεμψεν, χαίτοι 

στοιχεῖον τὸ ὕδωρ τιϑέμενον, ἐπειδὴ τῶν σωμάτων τὸ ὕδωρ ἔλεγε στοι- 
Cm Set μι > / peas pa ~ ς ‘Se ἢ] ΄“-Φ Qh \ ma 

ystov, εἰχὸς δὲ ἀσώματον αὐτὴν ἐχεῖνον ὑποτίθεσθαι. σαφῆ os τὰ περὶ 5 

Διογένους ἱστορημένα. περὶ δὲ Ἡραχλείτου συλλογιζομένῳ ἔοιχεν, οὐχ ὡς 

σαφῶς λέγοντος πῦρ 7 ἀναϑυμίασιν ξηρὰν τὴν ψυχήν, ἀλλ᾽ ὡς τοῦ πυρὸς 

πρὸς τῷ λεπτομερεῖ χαὶ τὸ εὐχίνητον ἔχοντος ual τῷ χινεῖσϑαι τὰ ἄλλα 

χινοῦντος. χαὶ διὰ ταῦτά [te] τῇ ψυχῇ προσήχοντος ὡς διὰ παντὸς τοῦ 

ζῶντος ἰούσῃ σώματος χαὶ ὡς τῷ χινεῖσϑαι χινητικῇ χαὶ ἔτι ὡς γνωστιχῇ. 
5 ~ \ ~ ἈΝ ΤῸ} ς ΩΖ ere ΄ \ \ 

ἐν μεταβολῇ γὰρ συνεχεῖ τὰ ὄντα ὑποτιϑέμενος 6 Ἡράκλειτος xat τὸ γνω- 

σόμενον αὐτὰ τῇ ἐπαφῇ γινῶσχον συνέπεσϑαι ἐβούλετο, ὡς ἀεὶ εἶναι χατὰ 10 

τὸ γινῶσχον ἐν χινήσει. 

3 οὖσα] ἐστι ἃ 9 αὐτὴν a 30 τε sententia postulante uncis inclusi 34 γι- 

v@oxov: immo γινώσχειν 
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p- 405229 [ΙΙαραπλησίως δὲ τούτοις xat ᾿Αλχμαίων ἔοιχεν ὕὅπο- 8 
λαβεῖν περὶ ψυχῆς. 

Ὁ ᾿Αλχμαίων Κροτωνιάτης ὧν ὑπὸ μὲν ἄλλων ὡς Πυϑαγόρειος παρα- 
δέδοται, ὑπὸ δὲ ᾿Αριστοτέλους ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ ὡς τὰς δύο συστοι- 15 

7 XN > εν Ne ~ ΄ nN ahi Ga) if \ Z 5 χίας ἢ αὐτὸς παραδοὺς τοῖς [Πυϑαγορείοις ἢ παρ᾽ ἐχείνων λαβὼν μνήμης 
ἠξίωται. ἔοιχε δὲ ἄριστα φιλοσοφεῖν. ὡς ἐχ τῶν νῦν λεγομένων τεχμαί- 

9 \ 

ρεσϑαι. ἀϑαάνατον γὰρ λέγει τὴν ψυχὴν ὡς ἐοιχυῖαν τοῖς ἀϑανάτοις. χαὶ 
παρὰ [Ιἰλάτωνι γοῦν ὁμώνυμος λέγεται τοῖς ἀϑανάτοις διὰ τὸ χαὶ τῆς ἀϑα- 
νασίας ὑφειμένως τὴν ἡμετέραν μετέχειν ψυχήν" ὑπάρχειν δὲ αὐτῇ τὸ 
τ 7 ε > , ΄“ al \ b) ~ /> ε > ΄ >) 10 ἀϑάνατον ὡς ἀειχινήτῳ. οὕτω δὴ χαὶ ἐν τῷ Φαίδρῳ ὡς ἀειχίνητος διὰ 
τὸ εἶναι αὐτοχίνητος δείχνυται ἀϑάνατος, οὐ τὴν σώμασι πρέπουσαν χίνησιν, 20 | ’ f μ ’ 
3 > Ὁ \ ς b) ΄ ΄, Soy tel \ | i 2 ee / 
ἀλλ΄ ἣν χαὶ at οὐράνιαι ψυχαί. δι᾿ ἣν χαὶ τὰ φαινόμενα αὐτῶν σώματα | fo) | \ 

χινεῖται αἀϊδίως. 

p-405b1 Τῶν δὲ φορτιχωτέρων χαὶ ὕδωρ τινὲς ἀπεφήναντο, 
15 χαϑάπερ Ἵππων. 

᾿Ετίϑετο μὲν χαὶ Θαλῆς ὕδωρ τὸ στοιχεῖον, ἀλλὰ σωμάτων, χαὶ 26 
aN \ ! X ΄ ~ 4 \ SX “| id Prd a οὐχὶ τὴν ψυχὴν πάντως σῶμα wero. (tov) δὲ Ἵππωνα, ὡς eixds, ὃν 
Nine i ς ~ σ δ ~ / \ \ \ > 3 - χαὶ ἄϑεον γενέσϑαι ἱστοροῦσιν, ὅϑεν χαὶ ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ οὐχ ἀξιοῖ 

συντάττειν αὐτὸν τοῖς φυσιχοῖς, χαὶ ἐνταῦϑα φορτιχὸν χαλεῖ οὐ μόνον ὡς 
20 παχυμερέστερον αὐτὴν λέγοντα στοιχεῖον (τούτου γὰρ xat ὑπεραπολογεῖσϑαι 

ἠξίωσεν, τὴν αἰτίαν τῆς ὑπονοίας ἐχϑέμενος), ἀλλὰ μάλιστα διὰ τὴν ἀϑεΐαν. 80 

ὃ δὲ τὸ αἷμα τὴν ψυχὴν ϑέμενος Κριτίας εἴτε ὃ τῶν τριάχοντα γενόμενος 
εἷς εἴτε σοφιστής τις, οὐδὲν ἡμῖν διοίσει. εἰς τοῦτο δὲ ὑπεφέρετο διὰ τὸ 

\ > 

τὰ ἐν ἡμῖν ἄναιμα, οἷον τὰ ὀστᾶ, ἀναίσϑητα δρᾶν. 

25 ρ.405υ8 Ildvta γὰρ τὰ στοιχεῖα χριτὴν εἴληφε πλὴν τῇς γῆς. 

/ ἣν > , σ ~ ν᾿ b} ΄ \ ~ ~ =) 

Τουτέστι tov ἐγχρίναντα ἕν τι στοιχεῖον εἶναι ἀρχήν te χαὶ τῇ ψυχῇ 8 
΄ PN) VE SX lf po ese  \ \ Χ Αι \ Samy 

TPOOTXElV. OLOELS OF μονὴν τὴν γὴν, Ola τὸ παχύυξρες XXL ἀχίνητον. 

ε 

p- 40510 Ὁρίζονται δὲ πάντες τὴν Ψυχὴν τρισὶν ὡς εἰπεῖν, 

χινήσει, αἰσθήσει, τῷ ἀσωμάτῳ. 

80 ὁ μὲν πρῶτον. ἐπειὸ  ἐχ τῶν τῷ ἐμψύχῳ ὑπαρχόντων εἰς τὰ τῇ 
ψυχῇ προσόντα ἀνεπέμπετο, μόνας αὐτῇ προσῆπτε χίνησίν te χαὶ αἴσϑησιν " 

A 

οὐ γὰρ ἣν τῷ ἐμψύχῳ προσὸν τὸ λεπτομερὲς ἢ TO ἀσώματον. ὕστερον δὲ 40 
[ ‘ ' y ‘ ‘ | 

4 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. A 5, 986227 8 παρὰ []λάτωνι] Tim. 13 p. 41 Ὁ 

ὁμωνύμως ἃ 10 ἐν τῷ Φαίδρῳ] Phaedr. 24 p. 245 Ὁ 11 τὸν δὲ Ἵππωνα Torstrik: 

δὲ Ἵππων Α: Ἵππων δὲ ἃ post εἰχὸς add. οὕτως ἐνόμισε a 18 ἐν τῇ Μετὰ τὰ 

φυσιχὰ] Metaph. A 3, 98423 25 etAnye A 28 thy ψυχὴν om. A 
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~ εἰ Sw, 5 l4 - ἐχ τῶν περὶ αὐτῆς εἰπόντων χαὶ ἔτι διά te τὸ εὐχίνητον χαὶ διὰ τὸ δι’ Sr 
σ' » 4 Ore! [2 ᾿ς \ i, > 4 [- , ὅλου ἰέναι τοῦ σώματος χαὶ TH ἀσωμάτῳ αὐτὴν ὁρίζεσϑαι Ord πάντων 

΄ > ~ ΄ ΄ > , ΄ , λέγει, οὐ τῷ χυρίως λέγων ἀσωμάτῳ πάντως, ἀλλὰ ἀσώματον λέγων χαὶ 
τὸ λεπτομερὲς σῶμα. 

5 ρ.40δ012 Τούτων δὲ ἕχαστον ἀνάγεται πρὸς τὰς ἀρχάς. 

΄ Ὡς χατὰ τὴν πρὸς ἀρχὰς χοινωνίαν τῆς Ψυχῆς ἕχαστον τούτων ὑπάρ- 49 
yew τῇ ψυχῇ, τό τε τὺ χαὶ τὸ αἰσϑητιχὸν “Ol τὸ ἀσώματον. ὅτι 50 

μὲν οὖν τὸ ἀσώματον καὶ τὸ χινητιχκὸν ταῖς ἀρχαῖς προσήχει, νῦν παρῆχεν 
ὡς αὐτόϑεν γνώριμον. τὸ γὰρ σωματικὸν χαὶ τὸ χινούμενον πάντῃ σωμα- 

10 eee χίγησιν, ϑεριστὸν ὃν χαὶ μεριστὴν ἔχον ἐνέργειαν χαὶ διὰ τοῦτο τὸ 

συνέχοντος δεόμενον, τοῖς αἰτιατοῖς ἀλλ᾽ οὐ ταῖς ἀρχαῖς προσήχει. τ 
ce 

(η΄ 

ὃ 

Ἐν 

\ 0 
χινητιχὸν χαὶ TO ἀσώματον ὡς αἴτια τούτων χαὶ αὐτὸς ἐγχρίνει ἀρχιχ 
τ ΟΕ τος δὲ εὐ γῶν IOC \ “i ἐδ =~ \ \ 5 Ἢ 

εἶναι. ὅπως δὲ χαὶ οἱ τὸ αἰσϑητιχὸν 7 ἁπλῶς τὸ γνωστιχὸν αὐτῇ ἀποδι- 
΄ \ x = 

δόντες χατὰ τὴν | πρὸς τὰς ἀρχὰς οἰχειότητα χαὶ αὐτὸ ἀπονέμουσι, λόγου Sv 
15 χαὶ νῦν ἠξίωσε: διὰ γὰρ τὸ οἴεσϑαι τὸ ὅμοιον τῷ δμοίῳ γινώσχεσϑαι. 

~ SX 7 > eee lg 2 > τῆς ὃὲ τοιαύτης αἰτίας μόνον tov ᾿Αναξαγόραν ἐξαίρει, ody ὡς μὴ χαὶ 
~ ~ ~ , \ ΄ ~ ~ 

τοῦτον TH ἀρχιχῇ δυνάμει τὸ γνωστιχὸν προσήχειν τιϑέμενον (νοῦν γοῦν 
αὐτὴν τίϑεται), ἀλλ᾽ ὅπερ χαὶ σαφῶς ἐπάγει, ὡς μὴ xa? ὁμοιότητα ἣγού- 
wevov γίνεσϑαι τὴν γνῶσιν. ἀμιγῆ γὰρ ὄντα πρὸς τὰ ἄλλα τὸν νοῦν χαὶ 5 

SOX ΥΨ \ pea 4 > 2 OX , (yee) > ~ ~ 
20 οὐδὲν ἔχοντα πρὸς αὐτὰ χοινόν, ἀλλ᾽ οὐδὲ μετεχόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν (τοῦτο 

\ \ > \ ~ σ , ΄ 
γὰρ τὸ ἀπαϑὲς δηλοῖ) ὅμως γινώσχειν πάντα. 

p. 405021 Τοιοῦτος δ᾽ ὧν πῶς γνωριεῖ καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν, οὔτε 
ἐκεῖνος εἴρηκεν οὔτ᾽ ἐκ τῶν εἰρημένων ἐμφανές ἐστιν. 

Δι’ ὧν τὸ μὲν ἀμιγὲς τῆς χυρίως καὶ πρώτης ἀρχῆς πρὸς τὰ ἀπ᾽ 1 

25 αὐτῆς ual τὸ ἀπαϑὲς dnode ἐχόμενος φαίνεται " τ δὲ ἐπισχήπτειν αὐτῷ 

ὡς μὴ εἰπόντι τὴν τῆς menses αἰτίαν, ἁπλῶς ὃ δὲ ἀμιγῇ μόνον εἰπόντι 15 

τὴ ayy φαίνεται τὴν μὲν ὡς ἐν HOES Uh ς lei τῆς ἀρχῆς πρὸς 

τὰ dx αὐτῆς μὴ ἀποδεχόμενος, οὐ προσιέμενος ὃὲ οὐδὲ τὸ παντελῶς 
ὃ 

ἀκοινώνητον. δεῖ γὰρ στῆναι χατὰ τὸ τοῦ γνωστοῦ εἶδος τὸ γινῶσχον " 

80 τοῦτο ὃὲ οὐχ ἦν τοῦ μηδεμίαν ἔχοντος πρὸς αὐτὸ χοινωνίαν. ἔδει οὖν χαὶ 

ἐν τῇ ἀρχὴ ἀπολείπειν οὐ τὴν σύστοιχον πρὸς τὰ ἀπ’ αὐτῆς, ἀλλὰ τὴν 

χατὰ χρείττονα ἰδέαν χαὶ αὐτὸ τοῦτο eee) αὐτῶν πρόσληψιν, ae οὐχ 

δ μοταγῶς; ἀλλὰ χατὰ τὴν ὑπ πρὸς ἑαυτὴν Gyorsrerea nal παράξει 2 

αὐτὰ χαὶ paper διὸ χαὶ τοῖς τὰς go) eae Te ἀρχὰς ἐν τῇ ψυχῇ ὃε- 

35 μένοις ἐπισημαίνεται, ὡς εἰς τὴν κινουμένην τὰς τῶν χινουμένων ἃ ψορ στοῦ: 

μεταφέρουσι. δῆλον δὲ ὡς χαὶ ot ἕν τῶν ἐναντίων ϑέμενοι τὴν ψυχὴν 

τ φ 

5 ἀνάγεσθαι ἃ 11 αἰτιατιχοῖς A 22 γνωρίζει a 98 τὸ Torstrik: 6 Aa 

32 αὐτὸ] δι᾿ αὐτὸ Torstrik 36 τιϑέμενοι ἃ 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 
3 
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Ἰνωστιχὴν ἀμφοῖν ὑπέλαβον, διὰ ϑατέρου χαὶ τὸ λοιπὸν γινώσχουσαν, εἴπερ ὃν 

ula χαὶ ἢ αὐτὴ τῶν ἐναντίων ἐπιστήμη. 

p.405b81 Ἐπισχεπτέον δὲ πρῶτον μὲν περὶ χινήσεως. 

Ὁ σχοπὸς τὰς παραδεδομένας ἐξετάσαι δόξας χαὶ ἐλέγξαι μὲν εἴ τι 91 

5 (uy) ἀληϑῶς εἴρηται, ἢ ἀρ eee δὲ χαὶ εἴ τι μὴ χατὰ τὴν συνήϑη τῶν 

ὀνομάτων χρῆσιν Beers ἵνα. wh κχατὰ ταῦτα τὰς τῶν πρεσβυτέρων 

ἡμεῖς ἐχδεχόμενοι δόξας χαὶ ὡς ἀληϑεῖς διὰ τὸ χλεινὸν τῶν παραδόντων 

ποῦ τ σφαλλώμεϑα. αὐτίχα τοῦ Πλάτωνος τῷ τῆς eS χρωμένου 80 

ὀνόματι χαὶ ἐπὶ τῆς ψυχικῆς ζωῆς ὡς τ τς χαὶ οὔτε μεριζο- 

10 μένης πάντῃ οὔτε χαϑαρῶς ἀμερίστου μενούσης, χαὶ ταύτην ad προσ- 

ΟΠ το: διὰ τὴν ὅλως ex τοῦ ee ee χαὶ οὐσίαν τῆς 

ψυχῆς τὸ αὐτοχίνητον ἜΣ ὡς χατὰ ζωὴν οὐσιωμένης SHE ὗπο- 

βᾶσαν μὲν τῆς ἀμερίστου οὐσίας ἀλλ᾽ οὐ Buel ἐξεστῶσαν. ἵνα διὰ Wee 

τοῦ χινητοῦ εἰ ὕφεσιν: διὰ δὲ τοῦ αὐτὸ τὴν ἐν τῷ ἀμερίστῳ μονὴν ἐν- 3 

15 δείξηται, καὶ τὴν ἅμα ἐν ἑαυτῇ μένουσαν χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτῆς προϊοῦσαν, 6 

᾿Αριστοτέλης, τὴν μεριστὴν χαὶ χατὰ Gey εκ ον ἐν κῶς 1 μόνην εἰωϑὼς 

ΠΕ χίνησιν χατὰ τὴν παρὰ τοῖς πολλοῖς τοῦ ἀνοιτατος χρῆσιν, 

ob era) τῆς ports αὐτὴν STE τοις, οὐσίας, ἀλλὰ μηδὲ ὁπωσοῦν χαϑ᾽ 

αὑτὴν χινεῖσϑαι τὴν ψυχὴν ἀποφαίνεται. 

20 p. 40643 Ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἀναγχαῖον τὸ χινοῦν χαὶ αὐτὸ χινεῖσϑαι, 

πρότερον εἴρηται. 

Ἐν γὰρ τῷ ϑῆτα τῆς Φυσιχῆς ἀκροάσεως, ἐν ᾧ δέδειχται πάντα μὲν ὅι 

τὰ πρῶτα χινητικὰ xa? αὑτὰ ἀκίνητα, τὸ δὲ πρώτιστον χαὶ χατὰ συμβε- 

βηχὸς ἀκίνητον. xal νῦν cone ie διὰ τοῦ ἐν TH χινουμένῳ πλοίῳ 

25 pepe evapeimas ὃς χινεῖταί πως ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλον ἐπ Π- 

τόπον, οὐχ ὁμοίως δὲ τῷ πλοίῳ, ὅτι τοῦτο μὲν χαϑ’ αὗτό, ὃ ὃὲ ἐν αὐτῷ 
’ be ? 2 

Ἴρεμῶν οὔτε χαϑ᾽ ὅλον ἑαυτὸν ; οὔτε χατὰ τὰ opie ἀλλὰ τῷ ἐν τῷ 9: 

χινουμένῳ εἶναι. χατὰ GD χὸς μὲν οὖν συγχωρεῖ τὴν ψυχὴν χινεῖσϑαι μ 

χινήσεις, ἃς τὸ ἐν ᾧ ἐστι σῶμα χινεῖται" οὐ μὴν χαῦ’ αὗτήν. τέτταρες 
μ Ce ΄ ἌΣ Σ > 5 f ~ 3 \ ~ 

80 δὲ αἱ χινήσεις τῆς οὐσιώδους οὐ χατηριϑμημένης μεταβολῆς, ἀλλὰ τῶν 

york τὰ τρία γένη, ὧν ἢ χατὰ ποσὸν μία μὲν οὐχ ἔχουσα. δὲ χοινὸν ὄνομα 

ὡς δύο ἠρίϑμηται; Ἐξ Ὁ} χαὶ ἐν Κατηγορίαις. ὅτι οὖν μηδεμίαν τῶν 

σωματιχῶν xa? ἑαυτὴν χινεῖται ἧ ψυχή, ἐκ τοῦ τόπου ὑπέμνησται. τὸ ὅ 

γὰρ ὁποιανοῦν αὐτῶν χινούμενον ἢ σῶμα ἁπλοῦν ἐστιν 7 σύνϑετον ὡς τὸ 

5 μὴ addit Torstrik  ἀχηϑῶς a 9, 10 οὔτε --- οὔτε correxi: οὐδὲ — οὐδὲ Aa 

12 αὐτοχίνητον seripsi: αὐτὸ χινητὸν Aa 13 ἐξεστῶσαν scripsi: ἑστῶσαν Aa 

18 ἀποφάσχει post μόνον a 20 οὖν om. A 22 ἐν τῷ ϑῆτα τῆς Φυσικῆς axpod- 

σεως] Phys. Θ 5. 6 32 ἐν Κατηγορίαις] Categ. 14, 15213 34 ἁπλοῦν in mar- 

gine add. A 
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ζῷον" ταῦτα δὲ ἐν τόπῳ. χαὶ τοῦτο δηλοῖ τὸ τὰς λεχϑείσας χινήσεις ἐν 9 
’ ν᾿ , ~ , Ὑ ~ uv 

τόπῳ εἶναι, ὡς TH ἐν τόπῳ ὄντι ὑπαρχούσας, τουτέστι τῷ ἄλλοϑι τὰ οἱ- 
~ » ~ ~ y 

χεῖα ἔχοντι μόρια, ἵνα μερισταὶ οὖσαι tod μεριστοῦ ὦσιν ἐντελέχειαι. ἢ δὲ 
\ >) σ' ~ ~ ~ , 

ψυχὴ οὐχ ἐν τόπῳ, ὅλη ἁπανταχοῦ τῷ σώματι παροῦσα, ὡς χαὶ ἢ ἐσχάτη 
> ~ b) ~ ς σ ΄ c ~ ~ ~ ~ 5 αὐτῆς ζωὴ δηλοῖ ἢ ἁπτιχή, ὅλη ἐν ἑχάστῳ ἡμῶν παροῦσα μορίῳ " τῶν γοῦν 10 

4 ~ ς > ΄ 
διαφόροις προσπιπτόντων μορίοις αἰσϑητῶν ἣ αὐτὴ ἀντιληπτιχή, τήν τε 
ταυτότητα αὐτῶν χαὶ τὴν ἑτερότητα χρίνουσα οὐ χατὰ τὰ μόρια ἑαυτῆς, 
ἀλλὰ χαϑ' ὅλην ἑαυτὴν πάντων, ἐπεὶ ὅμοιον ὡς εἰ τοῦ μὲν ἐγὼ τοῦ δὲ 

10 ἀρετὴν 7 ἐπιστημονιχὴν μεταβάλλουσα ἕξιν; ποιότητες γὰρ at ἕξεις. ἀλλ᾽ PETY] 7 τ ΤῊ. 1 {Le \ SCltY, TOLOTYTES 7 ρ ξξειζς, A 

- lg ~ ~ ~ 

ὡς ἐν τῷ Fra εἴρηται τῆς Φυσικῇς, at μεταβολαὶ χαὶ ἐνταῦϑα μετὰ τὰ 
os, , 7 > tg at ner to iene Ne ee ᾿ ¢ Pas 5 4 ᾿ς πάϑη γίνονται, ἅ ἐστιν οὐ τῆς ψυχῆς ἀλλὰ τοῦ Cuov. 7 ἣ μὲν γὰρ ἀϑρόα 15 

΄ ~ oF ~ ~ ec of ~ a 
παρουσία τῆς ἕξεως ἐν τῇ ψυχῖ, 7 ὃὲ πρὸ τῆς παρουσίας διεξοδιχὴ μετα- 

βολὴ ἐν τῷ συνθέτῳ. xal σαφέστερον ταῦτα χαὶ ἡμῖν ἐν τοῖς εἰς ἐχεῖνα 
15 γεγραμμένοις ὑπέμνησται. ἐπεὶ δ᾽ οὐχ ἐν τόπῳ ἣ ψυχή, οὐδ᾽ ἂν χινοῖτο 

τὰς τῶν ἐν τόπῳ ὄντων χινήσεις, εἰ μὴ bad ata συμβεβηχός: ἀλλ᾽ εἴπερ 
΄ ΄ > sae ue | eae > \ EN NG AD aa one 3 \ b) φύσει χινήσεως μετέχει, τουτέστιν εἰ μὴ χατὰ τὸ ἐν ᾧ ἐστιν ἀλλὰ χαϑ 

v ἑαυτήν, καὶ ἐν τόπῳ ἔσται. 

Ρ. 406222 Ἔτι δ᾽ εἰ φύσει χινεῖται, χἂν Bla χινηϑείη. 

20 Ἡ τῶν ἐν γενέσει ζῴων δηλαδὴ boyy, περὶ ἧς ὃ λόγος χαὶ ἣ ὑπό- 28 
Pears {τὸν τῷ χινεῖσϑαι χινεῖν. οὐ γὰρ χαϑόλου ἠξίωται πᾶν τὸ φύσει χι- 
γούμενον χαὶ βία χινεῖσϑαι, ὅπερ ψεῦδος διὰ τὰ οὐράνια, ἀλλ᾽ ἰδίως 
περὶ τῆς τοιαύτης εἴρηται ψυχῆς, ἥτις τὰς τοιαύτας χινεῖ χινήσεις τὰς xa 50 
ὅλον τὸ ζῷον, αἷς χαὶ τὸ βίαιον παρυφίσταται. ποτὲ γὰρ xa? ὅλα χατὰ 

l4 ξ΄ 

φύσιν χινούμενα χαὶ ἠρεμοῦντα ποτὲ χαὶ βίᾳ πέφυχε χινεῖσϑαι. χαὶ ἢ τὸ or 

ψυχὴ οὖν εἰ τῷ χινεῖσϑαι χινεῖ, ποτὲ ἂν χινοῖτο, ἅτε μὴ ἀεὶ χινοῦσα. διὸ 
καὶ Bia χινηϑήσεται. ἢ οὔτε ἣ ψυχὴ ποτὲ χινεῖται, εἴ γε χατὰ τὴν ζωὴν 
χινεῖται, οὔτε τὸ xa δρμὴν κινούμενον xdv ποτὲ χινῆται, ἀνάγχη χαὶ βίᾳ 
χινεῖσθϑαι. οὐ γὰρ Etépwdéy ποῦϑεν ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἕαυτοῦ ἀεὶ χαὶ ἑχουσίως 80 

80 δρμῶν. ἐπὶ ὃὲ τῶν ἑτέρωϑεν χινουμένων χαὶ ἐπὶ τῶν σωματιχῶν χινήσεων, 
εἰ ποτὲ γίνοιντο, ἀληϑὲς τὸ ἀξίωμα. εἴ τι γὰρ τούτων φύσει χινεῖται, χαὶ 
βίᾳ" καὶ τὸ ἀνάπαλιν εἰ βίᾳ, καὶ φύσει. οὐ γὰρ av ἐβιάσϑη μὴ πεφυχός, 
τὸ δὲ πεφυχὸς ἔχοι ἄν τινα χατὰ φύσιν χίνησιν. χαὶ τοῦτο χαὶ ἠρεμεῖν 
φύσει τε καὶ βίᾳ χαλῶς ἀξιοῦται, χαὶ εἰς ὃν φέρεται φύσει τόπον, χαὶ μένειν 

35 χατὰ φύσιν ἐν τούτῳ ((τὸν γὰρ ὕπ᾽ ἄλλου χινούμενον ἐπὶ τὸ οἰχεῖον οὐχ ἀεὶ 
δηλαδὴ τὸ otxetov ἔχον πέφυχε), χαὶ αὖϑις εἰς τὸ μὴ οἰχεῖον ὑπό τινος γε- 35 

νέσϑαι παρὰ φύσιν χαὶ βία. 

8 ἐπεὶ --- αἴσϑοιο ante ἀλλὰ ---- πάντων videntur ponenda esse 11 ἐν τῷ Fra τῆς Φυσιχῆς] 
Phys. Η 3, 246 LS δὲ om. A 21 τὸ ante τῷ ex coni. addidi τὸ (ante 

φύσει) Om. a 91 γένοιτο a 35 ἐν τούτῳ τὸ γὰρ correxi: ἐν τούτῳ yap Aa 
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p- 406226 [Ι]οῖαι δὲ βίαιοι τῆς ψυχῆς χινήσεις ἔσονται καὶ ype- 9 

μίαι, οὐδὲ πλάττειν βουλομένῳ ῥάδιον ἀποδοῦναι. 

Διότι ὅλη αὐτοπροαίρετος ἢ λογιχὴ ζωή, τῷ δὲ προαιρετῷ ἐναντίον 
τὸ βίαιον. διὸ χαὶ ἐν ταῖς τυραννιχαῖς ἀνάγχαις διαφαίνεται τὸ τῆς 

5 ψυχῆς ἑχούσιον, ἣ ἀντεχούσης 7 οὔ, χαί πως ἑχουσίως πρὸς τὴν ἀνάγχην 40 
ἐνδιδούσης. 

p. 406227 “Ett δ᾽ εἰ μὲν ἄνω χινήσεται, πῦρ ἔσται. 

" ~ > ~ ~ ΄ Ὅρα ὡς πανταχοῦ τὰς σωματικὰς ἀποσείεται τῆς ψυχῆς χινήσεις. 

my ~ ~ ΄ 

Ρ. 406180 "Ett δέ, ἐπεὶ φαίνεται χινοῦσα τὸ σῶμα, ταύτας εὔ- 

10 λογον χινεῖν τὰς χινήσεις ἃς καὶ αὐτὴ χινεῖται. 45 

"Aci μὲν τὸ xwodv χατὰ τὸ εἴδος ἵσταται τοῦ χινουμένου, ὡς ἔφη 
ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσιχῆς" “εἶδος δὲ ἀεὶ οἴσεταί τι τὸ χινοῦν, ἤτοι 

τόδε ἣ τοιόνδε ἣ τοσόνδε, ὃ ἔσται ἀρχὴ χαὶ αἴτιον τῆς χινήσεως, 
ὅταν xq. ἀλλ᾽ ἐνεργητικῶς μὲν πάντως, παϑητικῶς δὲ ποτέ, ὅταν τῷ 

15 χινεῖσϑαι χινῇ- ὃ μὲν γὰρ πατὴρ τῷ εἶναι αὐτὸς avipwros ἄνϑρωπον 50 

ἥλιος ἄνϑρωπον @- ποίεῖ xat ἐνεργῶν ἀνϑρωπείως xat διαχείμενος, ὃ ὃ 

tO rd γεννᾷ ἐνεργῶν μὲν χατὰ τὸ ἀνθρώπειον εἶδος, οὐχ ὧν δὲ αὐτὸς ἄνϑρωπος. 

χαὶ ἢ μὲν χεὶρ τὸν χάλαμον τοπικῶς χινεῖ ἅμα τε ἐνεργοῦσα χαὶ αὐτὴ 

τὴν τοπιχὴν χίνησιν χαὶ πάσχουσα, ἣ δὲ τῆς χειρὸς χινητικὴ ψυχὴ μόνον 

20 ἐνεργοῦσα τοπιχῶς. εἴ γε μὴν τῷ πάσχειν ἐνήργει, εὔλογον dv Fy χατὰ 
τὸ αὐτὸ ἄμφω γίνεσθαι εἶδος, τήν τε ἐνέργειαν καὶ τὸ πάϑος. οὐ γὰρ τῇ 
χουφότητι ἀλλὰ τῇ ϑερμότητι ϑερμαίνει | τὸ πῦρ, χαὶ τῷ τοπιχῶς χινεῖσϑαι 9ν 
χινεῖ τὸν χάλαμον ἣ χείρ. ἀλλὰ τὸ ἀροτριῶν οὐχ ἀροτριᾶταί φασιν, οὐδὲ 

τὸ τύπτον τύπτεται: χαίτοι χινούμενα χινεῖ: οὐδὲ ὃ οὐρανὸς ἀλλοιούμενος 

25 τὰ τῇδε ἀλλοιοῖ. ἐπειδή, φήσω, χἄν τῷ τοπικῶς χινεῖν τε χαὶ χινεῖσϑαι 

εἶχε ταῦτα, τὸ χαὶ ἐνεργεῖν χαὶ πάσχειν τὴν τοπιχὴν χίνησιν, ἀλλ᾽ οὔτι 
γε τὴν ἀροτριαστιχὴν ἢ τὴν πληχτιχὴν ἣ τὴν ἀλλοιωτιχὴν χίνησιν τῷ 

πάσχειν ἐνεδίδου τοῖς χινουμένοις, μόνῳ δὲ τῷ ἐνεργεῖν, τῷ προειλῆφϑαι δ 

μὲν ἐν τῷ χινοῦντι τὸ τοῦ ἀποτελουμένου εἶδος, οὐ μὴν παϑητικῶς, ἐνερ- 
30 γητιχῶς δέ. οὐχοῦν οὐδὲ τὴν ψυχὴν κωλύσει τι ζωτιχῶς χινουμένην ἐνεργεῖν 

τὰς σωματοειδεῖς χινήσεις. πῶς οὖν ὡς εὔλογον ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους 
ἀξιοῦται τὸ τὴν αὐτὴν χινεῖσϑαι τὸ χινοῦν χίνησιν, ἐὰν χινῆται, ἣν χινεῖ, 
etye μηδὲ ἐπὶ τῶν σωμάτων πάντως φαίνεται τοῦτο, μηδὲ ἐπ᾽ αὐτῆς 
ἔτι μᾶλλον τῆς φυχῆς; διότι 6 τῷ ἐνεργεῖν λέγων προειλῆφϑαι ἐν τῷ 10 

35 χινοῦντι τὸ εἶδος, οὐχὶ δὲ ἐν τῷ πάσχειν δίδωσι μὴ ἀεὶ τὸ χινοῦν τῷ 

2 βουλομένοις ἃ ὃ τὸ δὲ ἃ 11 ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσιχῆς] Phys. VF 2, 202 49 

12 οἴσεται Aristoteles 1. 1.: εἴσεται Aa 16 ποιεῖ] γεννᾷ ἃ 23 φασιν] φησιν Torstrik 

94 λόγων ἃ 

i 
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χινεῖσϑαι χινεῖν. ἕπεται γὰρ χαὶ χατὰ τὸ αὐτὸ τῆς χινήσεως εἶδος, ἵνα μὴ 95 

ὁπῃοῦν ἀχίνητόν τι ὃν χινῇ. ταύτῃ οὖν χαὶ τὸ ἀντίστροφον ἀληϑές. 

p. 40602 Ὥστε χαὶ ἣ Ψυχὴ μεταβάλλοι ἂν χατὰ τὸ σῶμα. 

Τουτέστι χαϑάπερ σῶμα τοπικῶς ἢ ὅλη ἣ χατὰ μόρια μεϑισταμένη, 15 
5 ἐπειδὴ φορὰ ἣ ὑπὸ ψυχῆς πρώτως τοῖς ζῴοις ἐνδιδομένη χίνησις. 

p. 40658 Εἰ δὲ τοῦτο ἐνδέχεται, καὶ ἐξελθοῦσαν εἰσιέναι πάλιν 
> inp td >} bd 

EVOEYOLT Ay. 

\ Ei γὰρ ἃς αὐτὴ χινεῖται xat τὸ σῶμα χινεῖ, χαὶ τὸ ἀντίστροφον ἃς 

χινεῖ xtvettar, οὐχ ἕξει ἑτέραν χίνησιν παρὰ τὰς σωματικὰς (αὖται δὲ το- 20 
10 πιχαὶ at ὑπὸ τῆς Ψυχῆς τοῦ σώματος προηγουμένως), χαὶ αἱ τῆς ψυχῆς 

ἄρα ζωτιχαὶ χινήσεις ἔσονται τοπιχαί, ὡς χατὰ μόνην μὲν τὴν τοπιχὴν ἔν- 
Ὁ ee ~ ~ \ , aX Ἁ Υ Ὁ 5 , ad 

δοϑεν αὐτὴν παροῦσαν ζῆν, χατὰ μόνην δὲ τὴν ἔξοδον ἀποῦνήσχειν. ᾧ 
ἕπεται τὸ ἀνίστασθαι τὰ τεῦνεῶτα τῶν ζῴων, τοπιχῶς τε δυναμένης χι- 

νεῖσϑαι τῆς Ψυχῆς χαὶ εἰσιέναι τε χαὶ ἐξιέναι. 

15 p.40605 Τὴν δὲ χατὰ συμβεβηχὸς χίνησιν χἂν be ἑτέρου χινοῖτο. 

Ka αὑτὴν μὲν ἀχίνητον βουλόμενος εἶναι τὴν ψυχήν, ἅτε wo XS 25 Vv p 1 υξνος € ἣν ψυχήν, ἅτε μόνας τὰς 2 

σωματιχὰς προσαγορεύων χινήσεις, χατὰ συμβεβηχὸς OE ¥ ¥ τῷ ἐν χινουμένῳ 
εἶναι σώματι, χαὶ by ξαυτῆς λέγει οὕτω χινεῖσϑαι αὐτὴν χαὶ by’ ἑτέρου" 

Ἁ A € > b ee ~ \ ~ \ ΄ , Ἃ yw , , 

χαὶ yap ὑπ᾽ αὐτῆς χινεῖται τὸ σῶμα χαὶ ὑπό τινος ἂν ἄλλου χινηϑείη βίᾳ. 

, ~ 5. ἈΠ NTN ὍΝ NGS 2)! Ὁ ~ ~ ῶ 2 - Ε 

20 p.40607 Οὐ δεῖ δὲ ᾧ τὸ ὑφ ξαυτοῦ χινεῖσϑαι ἐν τῇ οὐσίᾳ, τοῦτο 

bn’ ἄλλου χινεῖσϑαι πλὴν χατὰ συμβεβηχός. 

Καὶ τὸ χατὰ συμβεβηχὸς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ χαὶ ὑφ᾽ ἑτέρου χινούμενον δῆλον 30 ἘΣ, ?. ὑπ Bute i 
ec ε ~ ε : v 5 
ὡς οὐχ, ἧ Oy ἑαυτοῦ, ταύτῃ καὶ ὑφ᾽ ἑτέρου. χαὶ ἔτι ἐναργέστερον τὸ 
φύσει χαὶ xa ἑαυτό, ὅπερ τὸ ἐν τῇ οὐσίᾳ δηλοῖ, Op’ ἑαυτοῦ χινούμενον, 

οὔ  ὕφ᾽ ξαυτοῦ χινεῖται, οὐχ ὑπ᾽ ἄλλου χινεῖται, πλὴν εἰ χατὰ συμβεβηχός. 
> Ἁ Ἂ [4 lA ΄ ΡΥ gid ~ \ c l4 c ’ wv ¢ ς ~ , εἰ μὲν yap ἑτέραν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ χαὶ ἑτέραν ὑπ᾽ ἄλλου, ὡς at τῶν πλανήτων 

σφαῖραι τὴν μὲν ἐπὶ ἀνατολὰς by’ ἑαυτῶν, τὴν δὲ ἐπὶ δυσμὰς ὑπὸ τῆς 
ἀπλανοῦς. ὡμολογημένως χατὰ συμβεβηχὸς τὸ χινούμενον ὑφ᾽ ἑαυτοῦ χαὶ 8 

ὑφ᾽ ἑτέρου χινεῖται. ἀλλὰ καὶ εἰ τὴν αὐτὴν ὕφ᾽ ἑαυτοῦ te χαὶ ὑφ᾽ ἑτέρου 
30 τι χινοῖτο, ὡς εἰ τὸν αὐϑορμήτως ἐπί τινα τόπον βαδίζοντα συνεπωϑοίη τις, 

od xa αὑτὸ bo’ ἑαυτοῦ τε καὶ by” ἑτέρου χινεῖται: οὔτε γὰρ ἢ ὑφ᾽ 
c ~ Ve Vv Ζ Ὑ 7. >) ¢ ~ \ Ny a , ξ΄ 

ἑαυτοῦ ἔξωϑεν. οὔτε 7 ἔξωϑεν by’ ἑαυτοῦ, χατὰ συμβεβηκὸς ὃξ μόνον ἢ 

αὐτή, ὅτι ἐν τῷ χινουμένῳ ἄμφω. 

8 post γὰρ add. ὡς A 17 post χατὰ συμβεβηχὸς δὲ addendum est xtvetodar 

21 εἰ μὴ post πλὴν add. a 30 συνεπωϑοίη τις] συνεπωϑοίτης a 
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ρ.406υ8 Ὥσπερ οὐδὲ td xaP αὑτὸ ἀγαϑὸν ἢ δι αὑτὸ τὸ μὲν ὃν 

δι ἄλλο εἶναι τὸ δ᾽ ἑτέρου ἕνεχεν. 

Τῷ xa αὑτὸ ἀγαϑῷ τὸ δι ἄλλο ἀντιτίϑησι, τῷ δὲ δι’ ἑαυτὸ τὸ 40 
¢ 4 24 oo ia id, 2 ΘἸΝ > δ , ay τον ~ 

ἑτέρου ἕνεχεν. οἷον ὑγεία xa? αὑτὴν ἀγαϑὴ τελειότης οὐσα τοῦ ζῶντος 
͵' \ \ id \ af X ¢ ΄ < Ne \ 2) x So} Cy N > ΄ 

5 σώματος, τὸ δὲ ὑγιεινὸν διὰ τὴν ὑγείαν " χαὶ ἣ μὲν ἀρετὴ or αὑτὴν ἀγαϑή, 
> N ΡῚ \ \ og Z Ni , ce μ᾿ ~ ΡΞ le » σ \ 

ἐπειδὴ αὐτὴ τὸ οὗ ἕνεχα χαὶ τέλος, ὃ δὲ πλοῦτος φέρε ἄλλου ἕνεχα χαὶ 
σ > \ 4 3 ΄ 5 Υ͂ μ st qQ? id iL i ~ a) 

ὅσα ὀργανιχὰ λέγομεν dyad. οὐχ ἔστιν οὖν τὸ xa αὗτό, ἢ τοιοῦτον, δι 
v 2X AS LN ERE c ὌΝ ΟΣ τς \ »» σ. 5 ΦΧ \ > ΄ 

ἄλλο, οὐδὲ τὸ Gv ἑαυτὸ ὡς δι᾿ ξαυτὸ ἄλλου ἕνεχα, οὐὸξ τὰ αντιχείμενα 
. e >) c 

ὁμοίως, ἀλλὰ χἂν τὸ αὐτὸ δι’ ἕαυτό τε ἢ αἱρετὸν καὶ δι’ ἄλλο, ἀλλ’ οὐ 
\ ΞΕ ν , 

10 χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. 45 

p. 406010 Τὴν δὲ ψυχὴν ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν μάλιστα φαίη ἄν τις 

χινεῖσϑαι, εἴπερ χινεῖται. 

> ANN , \ ἜΝ TE y mtv Sawa 

Ἐπειδὴ πάλιν τὴν σωματιχὴν μόνην προσαγορεύει χίνησιν. xath ἣν 
- ~ > \ ΄ ~ > 

ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν ody ἣ ψυχὴ ἀλλὰ τὸ αἰσϑητήριον χινεῖται διαχρινόμενον 
DDI f “ oy > 7 a \ Eee 4 » ὦ iA 

15 ἢ συγχρινόμενον ἢ ὅλως ἀλλοιούμενον, ὁ χαὶ Ἀριστοτέλης ἐνδειχνύμενος 

εἴπερ κινεῖται ἔφη. 

v, χαὶ αὐτὴ 50 
Ἐπ (Ὁ) 

co? 
-2 

[0] R cy a 
ες γ᾿ 

am R Cc A oy p.406b11 ᾿Αλλὰ μὴν καὶ εἰ x 
0 

‘\ >) Ὰ \ a) 3 4 , > Ὰ 4 3 x a ~ ~ ~ 

Τὴν αὐτὴν γὰρ thy ἀλλοιωτιχήν, ἐπειδὴ μόνη αὐτὴ δοχεῖ τῆς ψυχῆς 

90 σωματιχὴ χίνησις, καὶ χαϑὸ ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν γίνεται, ταύτῃ χαὶ ὑφ᾽ ἑαυτῆς 

ἂν λέγοιτο, ἐπεὶ μὴ παρόντων καὶ δρώντων τῶν αἰσϑητῶν οὐχ ay γένοιτο. 

ρ. Δ060υ19 Ὥστε εἰ πᾶσα χίνησις ἔχστασίς ἐστι τοῦ χινουμένου ἣ 

χινεῖται, χαὶ ἣ ψυχὴ ἐξίσταιτο dv ἐχ τῆς οὐσίας, εἰ μὴ | κατὰ 10r 

συμβεβηχὸς αὑτὴν χινεῖ, GAN ἔστιν ἣ χίνησις τῆς οὐσίας 

25 αὐτῆς χαϑ' αὑτήν. 

Ἔν μεταβολῇ γὰρ πᾶσα χίνησις᾽ τὸ δὲ μεταβάλλον πᾶν ἐξίσταται 7 

πάντως τοῦ ἐν ᾧ πρότερον ἦν, ὥστε ual’ ὃ dy γίνοιτο γένος ἢ κίνησις, 

χατὰ τοῦτο ἐξίστασϑαι τὸ χινούμενον, οἷον χατὰ ποσὸν ἢ χατὰ ποιόν, χαὶ 
? 9. Ἐὰν » ShAN a Vie ! AS NAD, A ah 9 \ \ 5 x 

xa οὐσίαν ἄρα. ἐὰν οὖν χαὶ ἢ ψυχιχὴ οὐσία μὴ χατὰ ovpBeyxds ἀλλὰ 

30 xa αὑτὴν χινῆται, ἐχστήσεται χατ᾽ οὐσίαν, ὡς φϑείρεσϑαι ἢ γίνεσϑαι" 10 

τοιαῦται γὰρ αἱ οὐσιώδεις μεταβολαί. χατὰ συμβεβηχὸς δὲ ἢ οὐσία χινεῖται 
bal ~ 3 ear. > CaN ΄ ey x “ A) ? Se, > \ 

ἢ τῷ ἐν Exépp xa? αὑτὸ χινουμένῳ εἰναι, Ἢ τῷ μὴ XAT οὐσίαν ἀλλὰ 

yard πάϑος ἢ χατὰ ἄλλην συμβεβηχυῖαν μεταβάλλειν χατηγορίαν. διὰ μὲν 

οὖν τὸ ἐν ᾧ ἐστι σῶμα χινοῖτο ἂν χατὰ συμβεβηχὸς ἢ ψυχή; οὐ μὴν οὐδὲ 
4 

3 ἀγαϑὸν a 5 ὑγιαῖνον Al ὑγίειαν a 11 μάλιστα φαίη τις ἂν ὑπὸ τῶν αἰσϑη- 

τιχῶν ἃ 18 χινοῖτο omisso ἂν A 19 ante yap add. te A 21 αἰσϑητῶν] an 

αἰσϑητιχῶν ? 23 ἐξίσταται A 27 γένοιτο a: γένηται Torstrik 
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τὴν κατὰ πάϑος ἢ τὴν χατὰ ποσὸν ἢ τὴν ποῦ κατηγορίαν οὔτε γὰρ ποσὸν 10r 
ἣ Ψυχὴ οὔτε ἐν τόπῳ, χαὶ ἣ χατὰ πάϑος ἐπὶ τῶν ἕξεων χαὶ τῶν ἀρετῶν 15 
μεταβολὴ οὐχ ἐν τῇ ψυχῖ ἀλλ᾽ ἐν τῷ ζῴῳ. τὴν δὲ χατὰ τὰς αὐτῆς 
ἐνεργείας ἀπ᾽ ἄλλης εἰς ἄλλην μετάβασιν ἀϑρύαν οὖσαν χαὶ χαϑ’ ὅρους 

5 ἀεὶ γινομένην οὐ χαλεῖ χίνησιν ὃ ᾿Αριστοτέλης, ἀλλὰ μόνην τὴν διεξοδιχὴν 
χαὶ χατὰ συνέχειαν γινομένην ὅπου γε οὐδὲ τὰ σώματα, ὅτε ἐχ τοῦ μὴ 
χινεῖσϑαι (εἰς τὸ χινεῖσϑαι) ἣ τὸ ἀνάπαλιν μετέρχεται, λέγεται χινεῖσϑαι, 
ἵνα wh χινήσεως ἢ κίνησις. ὃ δὲ Πλάτων χαὶ τὰς χατ᾽ ἐνέργειαν τῆς ψυχῆς 
μεταβάσεις χαλεῖ χινήσεις (τοιοῦτον τὸ σχοπεῖσϑαι χαὶ βουλεύεσϑαι), χαλεῖ 20 

10 δὲ χαὶ τὴν χατ᾽ οὐσίαν αὐτῆς ἀπὸ τῆς νοερᾶς χαὶ ἀμερίστου οὐσίας ὑπό- 
βασιν χίνησιν ὡς ἔχστασιν, αὐτὸ δὴ τοῦτο ὃ χαὶ ᾿Αριστοτέλης ἀξιοῖ, τοῦ 
ὅρου χαὶ τοῦ εἴδους ̓  τὸν δὲ ὅρον χαὶ τὸ εἶδος οὐσίαν ᾿Αριστοτέλης χαλεῖν 

εἴωϑεν. | Zotar οὖν ἣ ψυχὴ τῆς μὲν εἰδητικῆς οὐσίας ἔχστασις. χατ᾽ αὐτὴν 
δὲ τὴν χίνησιν οὐσιωμένη χαὶ τὸ εἶναι ἔχουσα, ἀλλ᾽ οὐ γινομένη ἢ φϑειρο- 

15 μένη. ἕτερον οὖν τρόπον τῆς ψυχῆς λεγομένης χινεῖσϑαι χατ᾽ οὐσίαν te χαὶ 
χατὰ τὰς ἐνεργείας, χαλῶς τὰς σωματιχὰς ἀποδοχιμάζει ἐπ᾽ αὐτῆς. χαὶ ὅτι % 

πρὸς διάρϑρωσιν τῶν διαφόρων τῆς χινήσεως σημαινομένων ὃ περὶ τοῦ 
αὐτοχινήτου αὐτῷ τείνει λόγος σαφῶς, χαὶ ἤδη τὰς σωματιχὰς αὐτῆς ἀπο- 

φάσχων χινήσεις ἐδήλωσε, χαὶ νῦν ἱστορῶν τὰ χατὰ τὸν Δημόχριτον, χαὶ 
20 οἷς δοχεῖ λέγειν ὃ Τίμαιος τὴν αὐτὴν τῇ τε ψυχῇ χαὶ τῷ σώματι ἀπο- 

δίδοσϑαι χίνησιν τοπιχήν, ὡς δυναμένης χαὶ ἑτέρως ἀχούεσϑαι τῆς χινήσεως 

ἐπὶ ψυχῆς. ἐνίους γὰρ οὕτω φησὶ λέγειν, ὡς τῶν ἄλλων οὐχ οὕτω. σαφῇ 
δὲ τὰ περὶ Δημοχρίτου λεγόμενα, πλὴν ὅτι τὸν χυτὸν ἄργυρον τὸν ὑδράρ- 80 

Ἰυρόν φασι δηλοῦν. ἐρωτᾷ δὲ τὸν τῇ χινήσει τῶν ψυχιχῶν ἀτόμων χι- 
95 νοῦντα τὸ σῶμα, εἰ χαὶ ἠρεμίζει τὸ σῶμα ἣ ἐχείνων χίνησις" ὅπερ ὡς χα- 

λεπὸν ὑποτίϑεσϑαι χαὶ ὡς ἐναργῶς ἀδύνατον διαβάλλων οὐχέτι ὑπετίθετο 
τῇ τῶν ἀτόμων ἐξόδῳ ἢ ἀχινησίᾳ ἠρεμίζεσϑαι τὸ σῶμα ἣ μὲν γὰρ ἔξοδος 
ἀζωΐαν ἀλλ᾽ οὐχ ἠρέμησιν εἰσῆγε τοῦ ζῴου. τὴν δὲ ἀχινησίαν τῶν ἀτόμων 

οὔτε ὑπετίϑεντο οἱ περὶ Δημόχριτον, ἀειχίνητα εἶναι βουλόμενοι, οὔτε ὃ 

30 δυνατὸν ὑποτίϑεσϑαι τῶν ἐν σώματι ψυχικῶν ἀτόμων ἀχινησίαν, διὰ τὸ μη 
ἄλλην τινὰ τὸ ζῷον ἢ thy ἐχείνων χινεῖσϑαι κίνησιν. 

3 oc 
p. 406024 Ὅλως δὲ ody οὕτως φαίνεται ἢ ψυχὴ χινεῖν τὸ ζῷον 

Τῷ τοπιχῶς χινεῖσϑαι δηλαδὴ χατὰ τὰς Δημοχριτείους ὑποϑέσεις, ἀλλὰ 

διὰ προαιρέσεως τινὸς χαὶ νοήσεως" προαίρεσιν μὲν νῦν ἀντὶ τῆς 
5 I - > , ΄ ΦΧ ~ \ X s σ VEN ~ »» 

35 ὀρέξεως εἰπών, νόησιν δὲ χαλῶν χαὶ τὴν φαντασίαν, ἵνα καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 40 

ζῴων τὰ τῆς χινήσεως σημαίνῃ αἴτια, ὡς σαφέστερον ἐν τῷ τρίτῳ ἐρεῖ. 

ἅμα δὲ χαὶ ἠνίξατο, τίνας ὁ Πλάτων ἐκάλει ψυχιχὰς χινήσεις " τὰς γὰρ 

ὀρέξεις τε χαὶ νοήσεις ὡς ἐνεργούσας τε τὴν χατὰ συνέχειαν τῶν σωμάτων 

χίνησιν καὶ ὡς αὐτὰς ἀνελιττομένας οὔσας ζωάς. 

7 εἰς τὸ χινεῖσϑαι add. Torstrik 11 ἔχστασιν scripsi: ἐχστᾶσαν Aa 20 ὁ Τίμαιος] 

Plato Tim. 8 56. 91 ἄλλην τινὰ τὸ] ἄλλο τι A 32 χινεῖν ἡ Ψυχὴ ἃ 34 νοῦν a 

36 ἐν τῷ τρίτῳ] I’ 10 
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p. 406095 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον χαὶ 6 Τίμαιος φυσιολογεῖ τὴν l0r 
ψυχὴν χινεῖν τὸ σῶμα. 

Διὰ τῶν μαϑημάτων συμβολιχῶς εἰωϑότων τῶν Πυϑαγορείων τά τε περὶ 
τῶν ὑπερφυῶν χαὶ τὰ περὶ τῆς ψυχῆς τε χαὶ τὰ φυσιχὰ φιλοσοφεῖν, χαὶ 

ὃ Πλάτων Πυϑαγόρειον ἄνδρα τὸν Τίμαιον ὑποχρινόμενος ὡς τοῖς ἁπλοῖς 

σώμασι τὰ πέντε ἀποδίδωσι στερεὰ εὐθύγραμμα σχήματα, οὕτω χαὶ τὴν 

τῆς ψυχῆς τοῦ παντὸς οὐσίαν διά τε εὐθειῶν xat τῶν χύχλῳ χαμπτομένων 

Ἰραμμῶν ἐμφαίνει, ἵνα ἅμα μὲν τὴν μεσότητα αὐτῆς τῆς ἀμερίστου χαὶ 

τῆς περὶ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας ἐνδείξηται, ὡς χαὶ ἢ γραμμὴ μέση 
τοῦ τε σημείου χαὶ τῶν στερεῶν, ἅμα δὲ τὴν προσεχεστέραν τῷ νῷ | ὑπό- 

βασιν᾽ χαὶ ἔτι τὴν προϊοῦσάν τε ἀφ’ ἕξαυτῆς ἀδιάστροφον πρόοδον, ὃ ἢ 
εὐθεῖα σημαίνει, χαὶ τὴν εἰς ἑαυτὴν ἐπιστροφὴν διὰ τῆς χύχλῳ χάμψεως, 
ὥσπερ δὴ διὰ τῆς εἰς δύο τῆς μιᾶς εὐϑείας σχίσεως ual τῆς αὖ εἰς ἑπτὰ 
τῆς ἐνδοτέρω τὴν αἰτιώδη τῶν οὐρανίων σφαιρῶν χατὰ τὴν οἰχείαν μεσό- 

΄, 5 \ ε ε Ὁ 5 ΄ aA Je . Ὡς 
τητὰ περίληψιν: οὐ γὰρ ὡς ὃ νοῦς ἀμερίστως, ἀλλ΄ ὡς ψυχὴ χατὰ ave- 

λιξιν, ἧς at χυχλιχαὶ γραμμαὶ σύμβολα, ὥσπερ ἢ τῶν γραμμῶν τούτων χί- 

γησις τῆς ψυχιχῆς ζωῆς. xal γὰρ εἰ xat 6 νοῦς χινεῖ τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ 

σὺν τῇ ψυχῇ. ἥτις διὰ τῆς ἰδίας ἀνειλιγμένης ζωῆς ὡς μέσης προασγει τὴν 
ἀμέριστον τοῦ νοῦ χινητιχὴν ἐνέργειαν εἰς τὴν συνεχῆ χαὶ μεριστὴν τοῦ 
οὐρανοῦ ἐνέργειαν. ἣν μόνην ὃ φιλόσοφος οὗτος προσαγορεύων χίνησιν χαὶ 
πρὸς τὸν Τίμαιον ἀντιλέγει ὡς μεριστὴν χαὶ διάστασιν χαὶ ἐνέργειαν τῇ 

ψυχῇ ἀπονέμοντα. ἵνα μὴ ἡμεῖς τῇ συνήϑει τῶν ὀνομάτων χρήσει ἕπό- 

ὕενοι, οὕτω χαὶ τὰ Πλάτωνος ἐχδεχόμενοι 7 μέγεϑός τι δοξάζωμεν τὴν 

ψυχὴν ἢ σωματιχῶς χινεῖσϑαι. χαὶ ἢ πρὸς τὸ σῶμα d& αὐτῆς συμπλοχὴ 
δῆλον ὡς οὐ τοπιχῶς ἀχουστέα, ἀλλὰ χατὰ τὴν δι᾿ ὅλου αὐτοῦ χαὶ χατ᾽ 
οὐσίαν προσεχῇ παρουσίαν. ἣ ὃὲ éx τῶν στοιχείων σύστασις τὴν ex τῆς 
οὐσίας χαὶ ταὐτοῦ χαὶ ϑατέρου χαὶ ὅλως τὴν τῶν χοινῇ τῶν ὄντων ἧ ὄντα 
συστατιχῶν ἰδιοτήτων δηλοῖ συμπλήρωσιν. ἰδιοτρόπως χαὶ ταύτην ἐπὶ τῆς 
ψυχῆς παρειλημμένην᾽ ἐκ πασῶν μὲν γὰρ τῶν χοινῶν ἅπαντα τὰ ὄντα, 
GAN οἰχείως ἕχαστα xad? ἣν ἔλαχε τάξιν. 6 μὲν γὰρ νοῦς ex τῶν ἀμε- 
ρίστων, αἱ δὲ σωματοειδεῖς ζωαὶ ἐχ τῶν περὶ τὰ σώματα μεριζομένων. ἣ 
ὃὲ ψυχὴ ex τῶν μεταξύ. πάλιν ὃ χατὰ ἁρμονιχοὺς ἀριϑμοὺς μερισμὸς τὴν 
τῶν ἐν αὐτῇ πάντων λόγων ὑπόστασιν χαὶ τὸν τῆς ὑποστάσεως τρόπον. εἰς 
μερισμόν τε ὑποφερόμενον χαὶ εἰς τὸ ἀμέριστον συναγόμενον, χαὶ διὰ τοῦτο 

χατὰ ἁρμονίαν μεριζόμενον τῶν ἀριϑμῶν. ἢ γὰρ ἁρμονία διὰ τῆς συμ- 
φωνίας τῆς συναγωγῆς δηλωτιχὴ τῶν χατ᾽ ἰδιότητας διαφόρους ἱσταμένων 

λόγων: οἵ γὰρ ἀριϑμοὶ τῶν ἰδιοτήτων εἰσὶ σημαντιχοί. τοῖς δὲ λόγοις Eav- 

τῆς ἢ ψυχὴ χαὶ χινεῖ τὸν οὐρανὸν ἐναρμόνιον φορὰν χαὶ γινώσχει τήν τε 

ἐν τοῖς ὑπερτέροις χαὶ τὴν ἐν τοῖς ὑφειμένοις ἁρμονίαν, ὅτι χαὶ τοῖς 

χρείττοσι χατὰ συνέχειαν συνάπτονται χαὶ τῶν ὑφειμένων εἰσὶν αἴτιοι. ὡς 
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~ 

οὔσας τὰς οὐρανίους φορὰς τὰς τῆς ψυχῆς χινήσεις" ἐπειδὴ φαν- 10v 
Ῥ 

τασίαν παρέχονται αἱ χυχλιχαὶ χινήσεις ὡς ὅμοιαι ταῖς oe ees 
ὅπερ χαὶ ἐλέγχει, διὰ τῶν ἐλέγχων χαὶ ὅτι ἀσώματος ἢ ψυχὴ δειχνύς, χαὶ 
ὅτι ἐνέργειαν ἔχει οὐ χατὰ συνέχειαν μεριζομένην. αὕτη γὰρ σώμασι προσ- 
ἤχει ὡς χαὶ οὐσιωμένοις χατὰ διάστασιν, τῇ δὲ ψυχῇ χαὶ μάλιστα τῇ τοῦ 

παντὸς οὐδαμῶς. 

= ~ x bu 9 ΑΝ \ ΖΑ a) ! LR LG Ξ 
p. 40722 IIp@tov μὲν οὖν ov χαλῶς τὸ λέγειν τὴν Ψυχὴν μέγεϑος 

εἶναι. 

Καὶ ἤδη πᾶσαν ψυχὴν ἀσώματον ὃ 
5 ΄ ᾿ χείας ἐνεργείας εἶναι τὰς χινήσεις, ψυχῇ ὃ ~~ 

o [ὩΣ] © 

qa x 

4 

o Q da oz a © Ὡ Ὡς a ΞΕ - ΓΕ - < Φ ἦτ 

| 
A) oO » . > ~ > σ ~ ριστὴν ual συνεχῆ. ἅτε μὴ ἐν τόπῳ οὔσῃ, ὡς δηλοῖ ἢ St’ ὅλου τοῦ 

υατος αὐτῆς παρουσία χαὶ 7 τε ἐν ἑχάστῳ μέρει (ὅπερ ἐναργὲς ἐπὶ 

ἁπτιχῇῆς γίνεται αἰσϑήσεως), χαὶ ἅτε ae υὲν τῆς τῶν ὕνητῶν ψυχῆς 

χαὶ βίαιόν τινα χινεῖσϑαι χίνησιν, εἴπερ ὅλως χινεῖται, τῷ δὲ ἑχουσίῳ χαὶ 
b) ΄ ~ ~ YW 5 4 Vv. \ / \ ¢ IF. 

αὐϑορμήτῳ τῆς ζωῆς εἴδει ἀντιχειμένως ἔχειν τὸ βίαιον. χαὶ ὡς ἐξηλ- 
λαγμένης φύσει τῆς ζωτιχῆς οὔσης παρουσίας παρὰ τὴν τοπιχήν (τῷ γὰρ 

τεϑνεῶτι ζωτιχῶς μὲν παραγενέσϑαι τὴν ψυχὴν ἀδύνατον, τοπιχῶς δὲ ἣν 
Ἃ ns ΄ b>) ~ ΄ > o ~ . 

ἂν δυνατόν, et γε χατὰ τόπον ἐχινεῖτο᾽ ἀνάγχη δὲ ἦν οὕτω χινεῖσϑα: διὰ τὸ 
ὁμοίως ἂν χινεῖσϑαι αὐτὴν τῷ ὑπ᾽ αὐτῆς Ae ἔνῳ σώματι, εἰ τῷ χινεῖσϑαι 
υεριχῶς ἐχίνει  τοπιχὴ δὲ 7] δι διδομένη Ox αὐτῆς τῷ σώματι ἀπ χαὶ 

ὡς μηδὲ τῆς αἰσϑητιχῆς ἀλλοιώσεως, ἣ ἂν μάλιστα δόξειεν εἶναι, τῆς ψυχῆς 
> NF ee, ἰσϑυητγοί > mr Via we ~ Ἁ ΄ v fies a), ἀλλὰ τοῦ αἰσϑητηρίου (οὔσης): χαὶ ὡς ζωῆς μὲν πάσης οὔσης ψυχῆς xat 
3 ΄ -Ὁ 7> ΄ » > ΄ ΄ 

οὐσίαν, τῆς δὲ οὐσιώδους χινήσεως χατ᾽ οὐσίαν οὔσης ἐχστάσεως, τοὐναντίον 
ΦΧ, τὰς we A \ ἊΝ ~ 4 , σ ᾿Ξ DI) b) whe Tbe a Xv 

δὲ τῆς ζωῆς xal τὸ σῶμα συνεχούσης βονίμως; ἕως dy αὐτῷ παρῇ διὰ 
tee 

μὲν ody τούτων χαὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀσώματον ἔδειξε. διὰ GE τῶν προχει- 

ΕΖ ΩΝ 

/ Ὁ ΤΠ 5 ΄ ~ ~ c Ὁ ~ 5 Ἂ ~ 

μένων ἰδίως τὴν λογικήν, ἣν νοῦν xadst, ὡς αὐτὸς ὃ) shot, ἀντιδιαιρῶν αὐ- 
N Nin x 3 X M18) ΄ σ κι \ X 

τὴν πρὸς τὴν αἰσϑητικὴν χαὶ exdouytixyy, RE ON το τς ΠΠυϑαγο- 
/ yv ξ΄ ‘ ¢ ~ ~ 

ρείους ἔσται χύχλος, ὡς μὴ πρὸς ἑαυτὴν ἐπιστρέφουσα, ὅπερ τῶν λογιχῶν 
are Pe Y> 

Ψυλχῶν ἴδιον. 

Ρ. 40116 Ὁ δὲ νοῦς εἴς χαὶ συνεχὴς ὥσπερ καὶ ἢ νόησις. 

Ἑπομένως τῷ [᾿ἰλάτωνι ex τῶν ἐνε εργειῶν τὴν οὐσίαν πιστοῦται χαὶ 

"ΠΤ ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων, ὧν οὔτε σχῆμα οὔτε χρῶμα, ἐξ ὧν χαὶ αὐτῶν 

ἐνίοτε ve ἐπὶ τ οὐσίαν 7 τ ἐνέργεια ὃὲ νοῦ ἢ νόησις, μία μέν; 

ἐπειδὴ χαὶ πᾶν τὸ ὁπωσοῦν ὃν χαὶ ἕν ἐστιν, οὐ χατὰ τὴν μεριστὴν δὲ 

διάστασιν ὑπάρχει μία. ἐν ἣ οὔτε τὸ ὅλον οὔτε μέρος ὁτιοῦν ὁμοῦ πᾶν, 
ἀλλὰ κἂν σμιχρόν τι λάβης, ὡδὶ χαὶ ὡδὶ 7 ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἔχει γινόμενα 

2 χαὶ ante αἱ add. a 9 δέδειχε a 15 ζωῆς] ψυχῆς a 22 οὔσης addidi 

πάσης om. a 80 μέν om. ἃ ἐνεργεία ἃ ἡ ante νόησις om, a 35 οὔτε --- 
bn οὔτε correxi: οὐδὲ — οὐδὲ Aa 36 ἢ] ἡ A 
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μὴ 

τὰ ἑαυτοῦ μόρια. οὐ τοιαύτη δὲ ἣ νόησις, ἀλλ᾽ ἢ οὕτω μία ὡς ἀμερής, 10v 
χαϑάπερ ἣ τοῦ ἐξῃρημένου τῆς ψυχῆς νοῦ, ἅμα πάντα αἱροῦσα τὰ ὄντα 
χαὶ οὖσα ἀμετάβατος, χαὶ καϊϑάπερ ἢ ἡμετέρα τῶν εἰδητιχῶν ὅρων γνῶσις Ir 
bl \ ΄ led > \ > \ eh ated >> \ N 3.23 οὐ χατὰ πάντα ἅμα ἐστὶν ἀλλὰ xa’ ἕχαστον εἶδος, μετὰ thy ἀνάδειξιν 
τῶν μεριχωτέρων ἰδιοτήτων εἰς τὴν τοῦ ὅλου ϑέαν ἀμερίστως ὡς οἷόν τε 
αὐτῇ συμπτυσσομένη πως ἣ λογιχὴ γνῶσις τῶν τε προτάσεων χαὶ τῶν 

συλλογισμῶν, ἀναπτυσσομένη τε εἰς τοὺς μεριχκωτέρους τῶν προτάσεων ὅρους, 
χαὶ ἰδίᾳ μὲν τὸν ὑποχείμενον ἰδίᾳ δὲ τὸν χατηγορούμενον γινώσχουσα χαὶ ὅ 

adits συντιϑεῖσα χαὶ ὡς ἕν τὸ συναμφότερον συνεπτυγμένως ϑεωμένη, καὶ 
o > pL \ ΄ \ σ X oe ΤΑῚ ΄ > 

οὕτως ἐφεζῆς, χαὶ τέλος τὸν ὅλον συλλογισμὸν εἰς ἕν συμπεραίνουσα, οὐ 

χατὰ τὴν σωματιχὴν καὶ μεριστὴν μεταβαίνουσα μεταβολήν. αὕτη μὲν γὰρ 
οὔτε χατὰ μέρος ὁτιοῦν οὔτε χατὰ τὸ ὅλον τὸ ὁμοῦ πᾶν εἶχεν. ἣ δὲ λο- 
γικὴ ἡμῶν γνῶσις xa ὅρους ἀεὶ βαίνει, τά τε μέρη τῶν προτάσεων σχο- 
ποῦσα χαὶ τὴν ὅλην συλλαμβάνουσα πρότασιν, χαὶ τὸν ὅλον συναιροῦσα 

\ \ Vv ~ > \ ~ l4 > X > 5 i. \ συλλογισμὸν, χαὶ ἔτι μᾶλλον ἀπὸ τῶν λόγων εἰς τὸ εἶδος ἀνατεινομένη, χαὶ 10 

μεταβαίνουσα οὐ χατὰ τὴν μεγεϑιχὴν ἢ συνεχῇ διάστασιν, ἀλλὰ μᾶλλον 
ὡς ot ἀριϑμοῦντες ἐχ μονάδος εἰς μονάδα ἑτέραν, ὡς ἀμέριστον χαϑ' 

ἕχαστον εἶναι ἐνέργειαν, ἐπειδὴ χαὶ ἕχαστον νόημα ἀυερὲς δμοῦ γινωσχό- 
μενον, τὸ ζῷον χαὶ πάλιν τὸ λογικὸν χαὶ τὸ ϑνητὸν αὖ χαὶ τὸ ἐχ πάντων 
ὡς ἕν. ὁ γὰρ νοῦς φησιν εἷς χαὶ συνεχής, διότι ὃ μὲν τῆς ψυχῆς 
ἐξηρημένος νοῦς εἷς ὡς ἀμερής, ἣ δὲ λογιχὴ ἡμῶν οὐσία διὰ τὴν ἀνέλιξι ἤρημενος ες SPER Sa rine ΟΥ̓ΟΟΊΒΩΙ ἫΝ CMenESLe 

σ ΄ . > 4 > 4 5 N σ᾽ id ΄ dp Verh \ = οὕτω μία ὡς εἰς συνέχειαν ἐχτεινομένη, οὐ τὴν οἵα ἢ μεγεϑιχή, ἀλλὰ τὴν 15 
χαλάσασαν τὸ χαϑαρῶς τῶν εἰδῶν ἀμέριστον. ὥσπερ χαὶ ἣ νόησις" or 
ότι ὥσπερ ἔχει ἣ ἐνέργεια, οὕτω ual ἣ οὐσία. ἣ δὲ νόησις τὰ νοήματα 
οὖσα. ἅπερ τῷ ἐφεξῆς ἑνίζεται ὡς ὃ ἀριϑυὸς ἐχ διῃρημένων ὑπάργων. ἀλλ᾽ geo) PEGI) Solel: sO ἀρυσινος Ὥρημε PXOV, 
οὐχ ὡς τὸ μέγεϑος, οὐδ᾽ ἂν αὐτὴ εἴη Gtactaty: οὐδὲ 6 νοῦς οὕτω συ- 

Ἁ c εἶ ἐφ \ \ ΄ > > 4 5 \ Ἃ 3 id Χ νεχὴς ὡς τὸ μέγεϑος χαὶ τὰ διαστήματα, GAA’ ἥτοι ἀμερὴς 7 οὐχ ὡς τὸ 
΄ τ ΄ > ὯΝ ~ NA ales > = fe \ 3. 5 ? 

μέγεθος συνεχής, ἐπειδὴ νοῦς χαὶ TO ἄυλον εἶδος χαὶ ἣ λογιχὴ οὐσία. ἀλλ 
. Χ ~ > ΄ c κι > 4 S.A X > , led \ X ὃ μὲν παντελῶς ἀμερής, ἣ δὲ ἐν διαστάσει πως διὰ τὴν ἀνέλιξιν χαὶ τὸν 20 
χαλασμόν, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς μεγεϑιχὴν ἴσχουσα τὴν συνέχειαν χαϑάπερ τὰ σώ- 
ματα. ὡς γὰρ τῶν ἀύλων ὑφεῖται εἰδῶν, οὕτω χαὶ τῆς σωματικῆς δια- 
στάσεως ὑπερῆρται. δι᾿ ὧν τὴν μεταξὺ τῆς ἀμερίστου χαὶ τῆς περὶ τὰ σώ- 

~ ww l4 7 vata μεριζομένης οὐσίας ἐχφαίνει διὰ τοῦ 7 οὐχ ὡς τὸ μέγεϑος συνεχ ής, 
\ yv 

ὡς διὰ τοῦ ἢ ἀμερὴς τὸν ἄυλον xat ὑπὲρ ψυχὴν νοῦν, ἐπεὶ χαὶ 6 μετε- 

Φ χόμενος ὑπὸ ψυχῆς μεταξύ: οὐ γὰρ ἀσύμμετρος ὑπὸ ψυχῆς petefyeto. 2% 

x“ 

p-407210 Πῶς yap δὴ χαὶ νοήσει μέγεϑος ὥν; πότερον xa ὅλον 
ἢ ἐν ὁτῳοῦν τῶν μορίων τῶν αὐτοῦ; 

σ Ἂ Ἢ κχαϑαρὰ τῆς λογιχῆς Ψυχῆς ἐνέργεια, οἵα ἀεὶ μὲν ἢ τῆς τοῦ παντὸς 

2 αἱροῦσα] συναιροῦσα Torstrik 11 αὐτὴ A 12 εἶχεν om. ἃ 24 ὡς ἔχει ἃ 

27 χαὶ τὰ διαστήματα] yp’ τὰ διαστατὰ ab altera manu margo A: fort. χατὰ διαστήματα 

30 00 — ἀσύμμετρος] οὐ yap ἂν ἀσύμμετρος ὧν Torstrik 36 δὴ om. A πότερον 

za) ὅλον 7 legit Simpl.: πότερον καϑόλου 7) ἃ: om. A οὐ Aristotelis libri 
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ποτὲ δὲ χαὶ ἣ τῆς ἡμετέρας, ὅτε μὴ αἰσϑήσει write φαντασίᾳ χρῆται, διὰ Ilr 
τὸ μηδὲ εἰς σῶμα 7 τι σωματιχὸν ἀποτείνεσϑαι εἶδος, ἀλλ᾽ εἰς τὰ σωμάτων 80 
χεχωρισμένα, οὐδὲ ὡς ὀργάνῳ χρῆται τῷ σώματι 7 ὁπωσοῦν συνεργοῦντι, 

ἀδιαστάτως τοῖς τοιούτοις προσβάλλουσα γνωστοῖς οὐ χατὰ τὴν μεγεϑικὴν 
5 συνέ ἔχειαν ἑνιζομένοις " διὸ οὐδὲ νόησις ταύτῃ συνεχής. ἀλλὰ xa? ὅρους 

ἱσταμένη ἀεί. πολλῷ δὲ μᾶλλον οὐχ ἔσται μέγεϑος αὐτὸ τὸ νοοῦν. τὸ μὲν 
γὰρ νοούμενον ἕν ἀδιαστάτως: τὸ δὲ νοοῦν εἰ μέγεϑος εἴη, ἢ xa ὅλον 35 
ἑαυτὸ εἴσεται τὸ γνωστὸν ἢ χατά τι τῶν αὑτοῦ. χαὶ εἰ xa? ὅλον, ἢ τῷ 

ry 
SQ. ἢ X σ᾽ δ Ὁ - x ΄ ε -- Ἃ , \ 

μὲν ὅλῳ τὸ ἅπαν. τοῖς δὲ μέρεσιν ἑαυτοῦ ἢ πέρασι τὰς μεριχωτέρας ἰδιό- 

10 τητας, 7 τῷ ὅλῳ χαὶ ἑχάστου τῶν γινωσχομένων ἀντιλήψεται ὅρου" εἰ δὲ 
χατά τι τῶν ἑαυτοῦ, ἢ χατὰ σημεῖα ἣ χατὰ σμιχρότερα μεγέϑει, χαὶ τὸ 
ὅλον ἑχάστου τῶν μορίων τε καὶ περάτων γινώσχοντος, ἣ ἑχάστου μὲν με- 

΄ 9 7 ~ Nee cheated \ ~ Ἃ \ , ~ 
ριχωτέραν ἰδιότητα, tod δὲ ὅλου xad’ ὅλον τὸ πᾶν, F χαὶ χατά τι τῶν 

ἑαυτοῦ ἕχαστον χαὶ xa? ὅλον τὸ πᾶν. ὅπερ ὡς εὐλογώτερον πρῶτον 40 

15 ὑποτίϑεται- νοητιχοῦ γὰρ ὄντος τοῦ μεγέϑους eee ἔσται χαὶ ἣ τοῦ 
ὅλου χαὶ ἣ ἑχάστου τῶν αὐτοῦ ἐνέργεια, χαὶ οὐχ ἄλλων oe ἣ Exdotov 
τῶν αὐτοῦ ἄλλων O& ἣ τοῦ ὅλου (ἐπεὶ ὅμοιον ὡς εἰ τοῦ μὲν ἐγὼ τοῦ δὲ 

Ἃ VW SX σ » σ \ 4 DN x ? σὺ αἴσϑοιο), χαὶ οὐδὲ τὸ ὅλον εἴσεται ἅπαν τὸ γνωστόν, ἐὰν μὴ χα 
ὖ Savto χαὶ πᾶν χαὶ τὰ ἐξ ὧν τὸ πᾶν γινώσχῃ.- STS πο οὖν τοῦ αὐτοῦ 

20 χαὶ τὸ ὅλον χαὶ τῶν αὐτοῦ ἕχαστον ἢ περάτων, εἰ χατὰ Ὄπ ποιοῖτο 
\ ΄ x ~ > δ eS » 5, τὰ τὴν ϑεωρίαν, 7 μερῶν. εἰ χατὰ μεγέϑη ἄλλοτε ἄλλα γινώσχοι. ἃ χοινῶς 45 

μόρια οὐ τὰ μεγέϑη μόνον ἀλλὰ χαὶ τὰ σημεῖα εἰπὼν ἐπέστησεν εἰ δεῖ 
χαὶ ταῦτα μόρια λέγειν, εἶτα ἐπάγει τὰ ἑπόμενα τῇ ὑποϑέσει ἄτοπα, 

, \ ~ ? ς 4 \ \ “ΕΝ - / bla τέως μὲν τοῖς xa? Exdotyy στιγμὴν τὸ αὐτὸ νοεῖν βουλομένοις ἄλλοτε 
25 ἄλλην διὰ τὸ χατὰ χίνησιν νοεῖν. 

p.407a13 Ἐπειδὴ γὰρ ἄπειροι. δῆλον ὡς οὐδέποτε διέξεισιν. 

Οὐδὲ χύχλος ἄρα ἔσται, οὐδὲ τὸ ὅλον ὡς ὅλον γνώσεταί ποτε. εἰ 50 
γὰρ τὸ ὅλον, καὶ πᾶσαι ἔσονται ἐγνωχυῖαι αἱ ἐν αὐτῷ στιγμαί, ἐξ ὧν ἣ 

a, σ / ΄ 5, δι \ , 5 le \ \ τοῦ ὅλου συναϑροίζεται ϑεωρία. ἀδύνατον δὲ τὰς πάσας ἐγνωχέναι διὰ τὴν 
80 ἀπειρίαν. ἐπιφέρει δὲ χαὶ τὸ ἀχολουϑοῦν ἄτοπον τοῖς μὴ χατὰ στιγμὴν 

ἀλλὰ χατὰ μόρια διαιροῦσι. διαιρεῖν γὰρ ἀνάγχη, ἐπειδὴ χαὶ μέγεϑος χαὶ χι- 
yobusvoy ὑπόχειται νοεῖν. τί οὖν ἄτοπον; ὅτι πολλάχις ἣ ἀπειράχις νοήσει 
τὸ αὐτό. πολλάχις μέν, εἰ ὡρισμένα | τὰ μεγέϑη, εἰς ἃ ἣ διαίρεσις τ Ilv 

ἀπειράχις δέ, εἰ ἀόριστα, τῷ ἀεὶ τὸ δεύτερον τοῦ πρὸ ἑαυτοῦ ἥμισυ φέρε 

35 7 τρίτον λαμβάνεσϑαι. ἀνάγχη οὖν, εἰ μέλλοι τῷ ὅλῳ ἣ τοῦ προχειμένου ΠΡ Peo συ ας Nace OO ct at ΒΟΎΞΗΙΒ 

1 ὅτε μήτε ἃ 2 μιηδὲ correxi: μήτε Aa ὃ οὐδὲ correxi: οὔτε Aa 7 εἴη] ab 

altera, ut videtur, sed antiqua manu scripta ἢ τῷ ὅλῳ τὸ ὅλον καὶ τὰ μέρη, ἢ τῷ ὅλῳ τὸ 

ὅλον, τοῖς δὲ μέρεσι τὰ μέρη, κἂν σμιχρότερα μεγέϑη ὦσι τὰ μέρη ἢ σημεῖα, 7 ἑνὶ ἑκάστῳ 

μορίῳ ἢ πέρατι ἰδία χαὶ ἰδία τὸ ὅλον. ἢ χαὶ τῶ ὅλω καὶ ἑνὶ ἑκάστω μέρει αὐτῶ τὸ ὅλον 

zai τὰ μέρη margo A 15 μεγέϑους) γινώσχοντος A, qui in margine habet yp’ tod ve- 

γέϑους 21 μορίων ἃ γινώσχοιεν A 26 ἐπειδὴ γὰρ] αὖται δ᾽ ἃ 
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Ἰνῶσις ἐγγίνεσϑαι, πολλάχις ἢ ἀπειράχις, χαὶ διὰ τὸ μηδέποτε διεξιέναι 11ν 

ἀδύνατον" τὸ δὲ πολλάχις χαὶ αὐτὸ ἄτοπον. φαίνεται γὰρ χαὶ ἅπαξ ἐν- 
Ὁ f 

δεχόμενον, ὅταν ἅμα τῷ νοῆσαί τι εὐθέως ἐπ᾽ ἄλλο μεταβαίνωμεν. 5 

p.407915 Εἰ δὲ txavov ϑιγεῖν xat ὁτῳοῦν τῶν μορίων, τί δεῖ 

5 χύχλῳ χινεῖσϑαι ἢ xal ὅλως μέγεϑος ἔχειν; 

Τὸ ἐπιχείρημα πᾶσαν ἐλέγχει τὴν διὰ μορίων ἢ περάτων γνῶσιν. 
5 A εἰ γὰρ Ἰνωστιχὴ τοῦ προχειμένου γνωστοῦ ἢ ὁτουοῦν μορίου 7 πέρατος 

ἐνέργεια, τί δεῖ κύχλῳ χινεῖσϑαι, ἐὰν τοῦ παντὸς εὐθὺς ἀντιλαμβάνηται 10 

χατὰ τὴν ἐπαφήν; τί δὲ δεῖ μέγεϑος ἔχειν τὸ γινῶσχον, ἐὰν χαὶ τὸ ὁτιοῦν 

10 μόριον γνωστιχὸν τοῦ παντὸς ἢ; δῆλον γὰρ ὡς ἐν ἀμερεῖ χαὶ χατὰ ἀμέ- 

ριστον χρόνον ἢ ὁτουοῦν γνῶσις, ὥστε οὐδὲ χατὰ χίνησιν (πᾶσα γὰρ χίνησις 

ἐν χρόνῳ), οὐδὲ ἐν μεριστῷ. οὐδὲ γὰρ τῶν μεριχωτέρων ἄλλοτε ἄλλῳ 

μορίῳ ἢ πέρατι ἀντιλήψεται ἰδιοτήτων, τῷ δὲ ὅλῳ πασῶν: ἀμερῶς μὲν 

γὰρ δεῖ συναιρεῖσϑαι χαὶ ἐν ἀμερεῖ τὸ γνωστόν, τὸ δὲ μέγεϑος πᾶν μεριστόν. 

15 χαὶ εἰ ἄλλοτε ἄλλῃ τὸ γινῶσχον προσβάλλον τοῦ γνωστοῦ ἰδιότητι τὸ πᾶν 1 

ἀϑρόως καὶ ἀμερῶς αἱρεῖ, ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ εἶναι ἀνάγχη τὸ πάσαις τε ἐπεξιὸν 

χαὶ αὖ πάσας συναιροῦν" εἴ γε ὃ τὸ πᾶν εἰδὼς ual πάσας τὰς μερικωτέρας, 

ἐξ ὧν ual τὸ πᾶν. γινώσχει. ἐλήλεγχται dpa χαὶ 7 τῷ μὲν ὅλῳ μεγέϑει 

τὸ πᾶν τοῖς δὲ μορίοις ἢ πέρασι τὰς μερικωτέρας ἰδιότητας γινώσχεσϑαι 

90 βουλομένη ὑπόϑεσις" λείπεται δὲ ἢ τῷ ὅλῳ ἀποδιδοῦσα χαὶ τὴν τοῦ παντὸς 

χαὶ τὴν τῶν μεριχωτέρων ϑεωρίαν. ἣ γὰρ μόνοις τοῖς μέρεσιν ἄμφω ἀπο- 20 

διδοῦσα οὐδὲ τοῦ ἐλέγχεσϑαι ἀξία ὡς ἐναργῶς ἀδύνατος, τὸ νοοῦν οὐδὲ 

νοεῖν ὑποτιϑεμένη“ ὅπου γε χαὶ τὸ τὰ μόρια τοῦ νοοῦντος μὴ εἶναι νοητικὰ 

ἀδύνατον. τίς γάρ φησιν ἣ τοῖς μορίοις ϑίξις, ἐὰν τὸ μὲν ὅλον νοῇ, μη- 

χέτι ὃὲ χαὶ τὰ μέρη; οὐ γὰρ δὴ τὰ τοῦ νοοῦντος ὡς νοοῦντος μόρια ϑερ- 
τῷ or 

μαντιχὰ ἔσται, ἀλλὰ χαὶ αὐτὰ νοητιχά. 

Ρ. 401118 Ἔτι δὲ πῶς νοήσει τὸ μεριστὸν ἀμερεῖ xal τὸ ἀυερὲς 9ὅ 

μεριστῷ;:; 

“ - Eel ~ , τὰ ΞΡ Γ᾿ ἜΡΙΣ δὶ Dae Ξγστα 
Λπασα γνῶσις, xdv μεριστοῦ πράγματος Ἢ. συναιρεῖ τοῦτο εἰς ἕν ἀμερές, 

80 ἵνα ἅμα τὸ ὅλον ὡς ὅλον ϑεωρῇ. ἢ γὰρ χατὰ μέρος διεξιοῦσα χαὶ ἄλλοτε 

ἄλλου ἐφαπτομένη ἐχείνου ἀεί ἐστιν, οὗ ἂν ἀεὶ ἐφάπτηται. χαὶ τοῦ ὅλου 

οὖν ὅταν ὡς ὅλου. οὐ μέρεσι μερῶν. ἐπεὶ ὅμοιον ὡς εἰ τοῦ μὲν ἐγὼ τοῦ 
μι \ Υ τὰ ’ ΄ SBN σ Ὁ σ >) GaN \ b) ~ ~ , 

δὲ σὺ αἴσϑοιο, GAN ὡς ἑνὸς ὅλου τοῦ ὅλου ἐν ἑνὶ χαὶ ἀμερεῖ τῷ γινώ- 

σχοντι συμπτυσσομένου. ὅϑεν χαὶ ἥ αἴσϑησις, καίτοι ἐσχάτη οὖσα χαὶ 80 

35 τῶν μεριστῶν γνῶσις, χατὰ τὸ εἶδος ἵσταται τοῦ Ἰνωστοῦ. πᾶν δὲ εἶδος 

ἀμερὲς ὡς τοῦ yar αὐτὸ εἰδοποιουμένου ἀμερίστως περιεχτιχόν, ἀλλ᾽ οὐχ 

ὡς τὸ πέρας τῆς γραμμῆς τὸ σημεῖον. τοῦτο γὰρ ἀπεστενωμένως χαὶ χατὰ 

A χαὶ om. ἃ 5 ὅλως ex Arist. seripsi: ὅλος Aa 7 ἡ ante ὁτουοῦν Torstrik: 7 Aa 

18 ἐλήλεχται Aa 21 ϑεωρίαν scripsi: ϑεωρία Aa 
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Saye ~ ~ \ ΄ YSN > ΄ νι 3. ~ 
ἀπόπτωσιν τοῦ μεριστοῦ χαὶ χειρόνως ἐστὶν ἀμερές, τὸ δὲ Eidos περιεχτιχῶς 11ν 

~ ~ lad ΄ ~ , ~ 

τῆς τοῦ μεριστοῦ φύσεώς ἐστιν ἀμερές. ἢ οὖν τοῦ σημείου γνῶσις μόνου 

αὐτοῦ ἐστι γνῶσις χαὶ οὐχὶ χαὶ τῆς γραμμῆς διὰ τὸ τὶ εἶναι τῆς γραμμῆς 
“ See, ~ ~ ~ ΄ 

τὸ ἔσχατον, ἣ δὲ χατὰ τὸ εἶδος αὐτῆς χαὶ τῆς γραμμῆς καὶ τῶν περάτων. 
~ lj ~ 

ὃ νοῦς τοίνυν εἰ μέγεϑος ety, χἂν ἔχῃ ἀμερῆ πέρατα, χατὰ τοὺς γραμμιχὸν 
αὐτῷ ἀποδιδόντας μέγεϑος οὔτε τὰ μεριστὰ οὔτε τὰ ἀμερῆ εἴσεται. ὅλον 
ἐν γὰρ xual χατὰ πᾶν ἑαυτοῦ ἀντιλήψεται τοῦ γνωστοῦ παντὸς τὸ γινῶσχον" 
Ὑ si \ X\ \ - > rE ~ VY 

οὔτε δὲ τὸ μεριστὸν γνωστὸν τῷ ἀμερεῖ ἑαυτοῦ σημείῳ ὄντι, ἐπεὶ οὐ συμ- 
είνετ ἢ μεγέϑει τὸ σημεῖον, ἵνα αὐτοῦ χαὶ ἐφάψηται: ἀλλ᾽ οὐδὲ παρατείνεται τῷ μεγ nystov, ἵνα αὐτοῦ χαὶ ἐφάψηται: ἀλλ᾽ οὐδὲ 

τὸ ἀμερὲς τοῦ ywotod τῷ μεριστῷ ἑαυτοῦ γνώσεται ὡς μὴ ἐφαρμόζοντι. 
> \ ~ ΄ \ NaS NN A \ ΄ Dan \ \ 

εἰ γὰρ τῷ μεγέϑει χατὰ τὸ εἶδος ἀποδιδοίη τις τὸ γνωστιχόν, ἤδη μὲν χαὶ 
΄σ a 5 / ¢ d aed 5 Lk Ξ \ \ SNA Ned > > 5 ¢ es 

οὕτως ἀσώματον Ouohoyet αὐτό: τὸ γὰρ εἶδος ὅρος, ἀλλ΄ οὐχ δριζόμενον. 

χαϑάπερ δὲ διὰ τῆς χινήσεως διορίζομεν τὸ χινοῦν τοῦ ζωτιχῶς χινουμένου 

a o 
3 4 > \ (a ~ > ? [4 ~ \ Clay ὦ ! ~ c ΄ 

ὀργάνου (οὐ γὰρ ὡς σῶμα, ἀλλ᾽ ὡς ζῶν χαὶ ὡς ἐμψυχον χινεῖται ἱπτά- 

μενον ἢ βαδίζον, τὸ δὲ χινοῦν ἢ ψυχὴ ἑτέραν ἔχουσα τὴν χινητικὴν ἐνέρ- 

ειαν χαὶ οὐ τὴν αὐτὴν τῷ xLvOD τ διὸ χαὶ ὡς ὀργάνου ἐντελέχεια χαὶ ’ χ 
ὡς χρωμένη τῷ ζῶντι σώματι ἢ ψυχὴ ἐξῃρημένη οὐ τοῦ σώματος μόνον { ’ 

ἀλλὰ χαὶ τῆς ἀχωρίστως αὐτῷ ἐνδεδομένης ζωῆς, xa? ἣν ζωτιχῶς ἀπε- 

τελέσϑη χινούμενον), οὕτω χαὶ τὸ γνωστιχὸν χαὶ τὸ διὰ σώματος διττὸν 

on 

°- ~ [od \ X \ \ SN ~ ~ iA >! \ \ ~ 

ἀξιοῦμεν δρᾶν" τὸ μὲν xata τὴν ἐνδοθεῖσαν τῷ σώματι ζωὴν χαὶ σὺν τῷ 

σώματι γινόμενον, χαὶ οὐ χαϑαρῶς dv ἐνεργητικόν, ἀλλὰ μετὰ τῆς τοῦ σώ- 

ματος πάϑης διαχρινομένου ἢ συγχρινομένου ὑπὸ τοῦ αἰσθητοῦ" τὸ δὲ εἰς 

εἶδος ἀποτελευτῶν χαὶ ἐνεργοῦν μόνως, ὅσον ἐν τῇ χρωμένῃ ψυχῇ γνω- 
Is Oo 39% / © δον ‘ / > > ? b>) I 

στικόν, ἥτις οὐδὲ μέγεϑος (οὐδὲν γὰρ μέγεϑος εἶδος ἀλλ᾽ εἰδοποιούμενον) 

χαὶ χωριστή πώς ἐστι τοῦ μεγέϑους, οὐ παϑητιχῶς ἀλλ᾽ ἐνεργητιχῶς γι- 

γῴώσχουσα. τὸ δὲ νοοῦν χαὶ ἔτι μειζόνως τὸ χωριστὸν ἐμφαίνει, εἴγε, ὡς 

δείξει, οὐχ ὁμοία ἦ τε τοῦ αἰσϑητιχοῦ καὶ ἢ τοῦ νοητιχοῦ ἀπάϑεια, οὐδὲ ὡς 

ὀργάνῳ τῷ σώματι. τοῦ νοῦ χρωμένου, χαὶ μάλιστα ὅταν τὰ χωριστὰ γι- 

νώσχῃ εἴδη. ἔνϑα οὐδὲ χρῆται σωματοειδεῖ γνώσει αἰσϑήσει ἢ φαντασίᾳ. 
\ \ ΄ ~ Sie \ ~ ~ ~ a7 c Vv ~ ‘ \ 

χαὶ τὰ δειχνύμενα νῦν ἐπὶ | τοῦ vod (νοῦν δέ, ὡς ἔφαμεν, χαλεῖ τὴν λογικὴν 
~ ! ~ mee nN \\ ᾿ Ὁ TK τος b] ὃ τ ~~ ἌΣ ἢ] Fs i \ τ 

τῆς ψυχῆς ζωήν, ἣν καὶ ἀντιδιεῖλε τῇ αἰσϑητιχῇ χαὶ ἐπιϑυμητιχζ) τὰ οὖν 

νῦν δειχνύμενα οὐ μόνον ἀσώματον ἀποφαίνει τὸν νοῦν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὡς ὀρ- 

Ἰάνῳ τῷ σώματι χρώμενον ἐν ταῖς γοήσεσε: τὸ γὰρ ἀμερὲς ἢ τὸ xa? 

ὅρους βαῖνον τί Nea τῷ χατὰ a ΕἸον βεη στὴν ἰόντι, εἰ μὴ τὸ γι- 

νωσχόμενον εἶδος ἐν μεριστῷ εἴη; τότε γὰρ Boye γίνεται τὸ ὄργανον 

διὰ τὴν τοῦ μεριστοῦ χατάληψιν, ἐπειδὴ καὶ εἴδους τοῦ ἐν σώματι ἢ γνῶσις. 

ὡς ὅτε γε τὰ popiare γινῴσχει εἴδη ὃ νοῦς, οὔτε ὡς ὀργάνῳ τῷ σώματι 
\ 

χρήσεται, καὶ ef χαὶ τῷ τοιῷδε νῷ ἀχολουϑεῖ 4 φαντασία, οὐχ ὡς συνερ- 

ἡρῦσα ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸ τοῦτο παραχολούϑημα ἕπεται, aa 4 σχιὰ τῷ ἐν 

40 

50 

40 φωτὶ στερεῷ ἢ χαϑάπερ τῇ συντόνῳ τῆς ψυχῆς ϑεωρίᾳ ἢ τῶν ὀφθαλμῶν 

1 τὸ δὲ --- ἀμερές (2) om. a 3 τὶ correxi: τί Aa 11 ἀποδοίη a 15 ἢ] oA 

18 ἐνδιδομένης ἃ 26 ὡς δείξει] 1" 4 29 οὐδὲ seripsi: οὔτε Aa 35 post συ- 

νεργὸν add. εἴη A! 38 ἡ om. A 
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συστροφή. ὅσα δὴ οὖν συνῆχται ἄτοπα τῷ μέγεϑός τι αὐτὸν λέγοντι τὸν 12: 

νοῦν, τὰ αὐτὰ ἕψεται xual τοῖς ὡς ὀργάνῳ τῷ σώματι ἐν τῇ τῶν χωριστῶν 10 

εἰδῶν νοήσει χρῇσϑαι δποτιϑεμένοις τὸν νοῦν. ὃ δὲ ᾿Λριστοτέλης τοὺς τὸν 

νοῦν μέγεϑος λέγοντας διελέγξας πιστοῦται ἐφεξῆς, τοιαύτην εἶναι τὴν τοῦ 

5 Τιμαίου χατὰ τὸ φαινόμενον ὑπόϑεσιν, γράφων" 

p. 401119 ᾿Αναγχαῖον δὲ τὸν νοῦν εἶναι τὸν χύχλον τοῦτον. 

ΣΆΡΑ " ς ΄ 5 ~ yv c 5 ΄ ͵ v 4 

Καὶ οὔτε ὡς ἐντελέχειαν αὐτοῦ οὔτε ὡς ὀργάνῳ χρώμενον οὔτε ett 16 

μᾶλλον ὡς πάντῃ χωριστόν, εἴγε χατ’ αὐτὸν ἣ τοῦ χύχλου περιφορά ἐστιν 

h νόησις, οὐ παντὸς δηλαδὴ ἀλλὰ τούτου, ὅν φησι σχισϑέντα καὶ χατα- 

10 χαμφϑέντα περιάγεσϑαι. πόϑεν οὖν συλλογίζεται τὸν κύχλον τοῦτον νοῦν 

εἶναι; ἐπειδὴ ὧν af ἐνέργειαι αἱ αὐταί, τούτων χαὶ at οὐσίαι. λέγεται δὲ 
Wiel! ~ 4 \ l4 2 Ἁ fe ~ ~ , f ς 

χαὶ ἢ τοῦ χύχλου περιφορὰ νόησις" ἀλλὰ χαὶ ἢ τοῦ νοῦ ἐνέργεια νόησις ὧμο- 20 

λογημένως. ὧν δὲ μία ἢ ἐνέργεια, καὶ αὐτὰ τὰ αὐτά" νοῦς ἄρα χαὶ ὅδε 

ὃ χύχλος τὰ αὐτά. ὅπως δὲ ἐνδειχτιχῶς διὰ τῶν μαϑημάτων ταῦτα γέ- 

15 γραφεν ὃ Τίμαιος, ἤδη ἣμῖν διήρϑρωται. 

p. 407292 Αἰεὶ δὲ δὴ τί νοήσει; δεῖ yap. 

Ἐπειδὴ γὰρ ἀΐδιος ἢ περιφορά, ἀίδιος ἔσται χαὶ νόησις ἢ αὐτὴ 29 

οὖσα τῇ περιφορᾷ, χαὶ οὕτως ἀΐδιος ὡς χαὶ ἢ περιφορά. αὕτη δὲ οὐ 80 

χαϑ’ ἕνα ἑστῶσα ὅρον ἀίδιος, ἀλλ᾽ ἐν μεταβολῇ οὐ τῇ χαϑ’ ὅρους ἀλλὰ 

90 τῇ χατὰ συνέχειαν γινομένῃ. καὶ οὔτε ἐν στάσει οὔτε πέρατι ποτέ. τοιαύτη 
δὲ οὖσα ἢ νόησις ἀεὶ ἑνός τινος ἔσται, ἐπειδὴ ἐν τῇ ἀπ’ ἄλλου εἰς ἄλλο 

μεταβάσει στάσει τῇ ἐν τῷ πρότερον νενοηχέναι διαλαμβάνεσϑαι ἀνάγχη" 
od διαλαμβάνεται δὲ ἢ περιφορὰ στάσει. ἔσται οὖν χαὶ τοῦ αὐτοῦ ἀεὶ 
νόησις, χαὶ οὐχ ἐν στάσει ἀλλ᾽ ἐν τῷ γίνεσϑαι, ὡς ἀεὶ τὸ αὐτὸ διεξιοῦσα 

95 χαὶ οὐχ εἰς πέρας ἐλϑοῦσα. ἐρωτᾷ οὖν, τί ἀεὶ νοήσει (ὅτι γὰρ ἀεί, συν- 8ῦ 

chums ὑπέμνησεν διὰ τοῦ ἀΐδιον εἶναι τὴν περιφοράν)" οὔτε γὰρ πραχτὸν 

εἶναι τὸ νοούμενον οὔτε ϑεωρητόν, ἐπειδὴ ἑχατέρα ἢ πραχτιχὴ χαὶ ἢ ϑεω- 

ρητικὴ νόησις πεπερασμένη, ἣ μὲν ἀπὸ τοῦ τέλους τῶν πραχτῶν ἀρχομένη 

χαὶ λήγουσα εἰς τὴν τῆς πράξεως ἀρχήν, ἣ δὲ δριστικῶς μὲν ἐνεργοῦσα 

30 εὐθὺς χαὶ xa ἕνα ἱσταμένη ὅρον ἐν τῇ τοῦ ὅλου συλλήψει, ἀποδειχτικῶς 

δὲ ἀρχομένη τε ἀπὸ τῶν προτάσεων χαὶ εἰς τὸ συμπέρασμα λήγουσα χαὶ 

διὰ τοῦτο τέλος ἔχουσα τὸν συλλογισμὸν χαὶ τὸ συμπέρασμα" τοῦτο μὲν 40 

ὡς εἰς αὐτὸ λήγουσα, τὸν δὲ συλλογισμὸν ὡς μετὰ τοῦ συμπεράσματος χαὶ 

τὰς προτάσεις συναιροῦσα. δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς ᾿Αποδειχτιχοῖς, ὡς οὔτε 
86 ἐπὶ τὰς ἀρχὰς οὔτε ἐπὶ τὰ τέλη ἄπειρος ἣ πρόοδος, καὶ ὡς τῶν ἄχρων 

ὡρισμένων καὶ τὰ μέσα πεπέρασται. νῦν δὲ χαὶ ἐνδιδοὺς ἐξ ὑποϑέσεως μὴ 

A τοιαύτην] τὴν αὐτὴν ἃ 12 ὁμολογουμένως ἃ 16 τί interpr. Simplicius: τι Aa 
17 γὰρ om. A 19 ἑστῶτα A 20 ἐν πέρατι a 34 ἐν τοῖς ᾿Αποδειχτιχοῖς] Anal. 

post. A 19—21 
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΄ ΄ σ \ Fi > 4 “ \ \ 

πεπεράνθαι, διάφορον ὅμως THY τοιαύτην ἀπειρίαν τῆς χατὰ περιφορὰν 12r 
ὑπέωυν GE εἴ 6 αὖτ ὲν τ i ἅ = 2. ἘΠ Q\ 2) ὑϑεί ΄ θα ἡ πέμνησεν,. εἴγ Ἢ μὲν τῷ ἐπαναχάμπτειν, ἐχείνη ὃὲ ἐπ᾿ εὐϑείας. ὁμοίως 
δὲ χαὶ ἣ διαιρετικὴ καὶ ἀναλυτιχὴ ϑεωρία ὡρισμένη δειχϑήσεται. 

p. 401181 Ἔτι δὲ εἰ ἢ αὐτὴ περιφορὰ πολλάχις, δεήσει πολλάχις 

γοεῖν τὸ αὐτό. 

’Act μὲν τὸ αὐτὸ ὁ χρείττων ἡμῶν νοεῖ νοῦς, ἀλλ᾽ οὐ πολλάχις τὸ 
3X \ 53. +X σ \ ΄ bas! ~ ς χαὶ αὖϑις, οὐδὲ ὅλως χατὰ παράτασιν οὐδὲ νῦν 

συνειληφός, ὥστε οὐ πολλάχις τὸ αὐτὸ ἀλλ᾽ ἅπαξ χατὰ τὸ αἰώνιον ἅπαξ. 
e a c i? [2 = \ v >) Saath ~ 5 ~ 5 \ bye vi 

ἢ δὲ ἡμετέρα νόησις μεταβατιχὴ οὖσα οὐχ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ 
΄ ΡΥ) ΡΞ EL 3 5; AV INL ΄ ΄ > 

μέτεισιν. ἀλλ΄ ao ce εἰς ἕτερον, χαὶ διὰ μέσων παλιν εἰς 

εἰ δὲ ἢ meee = es χαὶ πολλάχις ἀλλ᾽ οὐχ αἰωνία ἔσται 5 MQ 

ΝΑ 

χαὶ ἐξ ἑαυτῆς εἰς ἑαυτὴν οὐ διὰ μέσων ἑτέρων μεταβαίνουσα. χαὶ οὐδὲν 
ἴσως ἄτοπον εἶναι τὸ αὐτὸ νῦν | χαὶ νῦν ἐν παρατάσει ὃν χρόνου, πεπε- 
ρασμένου μὲν ἐπὶ τῶν ον πο ἢ δὲ ἐπὶ τῶν οὐρανίων, ἐπειδὴ οὐχ 
αἰώνιον τῶν φυσικῶν τὸ εἶναι, ἵνα ἐν ἑνὶ μέ 

5 et ae 
vy νῦν. διὰ τί οὖν μὴ χαὶ ἢ 

Lp 
~ 7] - 4 eg 4 . \ ΄ \ 5 ΄ 

τῶν ϑείων ψυχῶν νόησις οὕτω μία, ὡς ἐν πάντων χαὶ ἀμετάβατος, 
33}? B) ¢ 77 2 Ἐπ τ ΄ 2 ah ~ x vay = 
GAN’ οὐχ ὡς αἰώνιος ἐν Eve τυ νῦν (ἐπειδὴ ape ὑττὸν ἢ χατὰ ψυχὴν 

τὸ αἰώνιον), GAN ὡς ἣ αὐτὴ υέν, νῦν δὲ χαὶ νῦν χατὰ τὴν δπεῖρον δια- 
πῇ ON χαὶ ταύτῃ τ. τοῦ ὑπὲρ ψυχὴν vod, ὡς χαὶ χατὰ 
τ πρὸς τὰ oe SS ἥν» γὰρ χαϑ' ἕνωσιν ἀμέριστον, ἣ δὲ χατὰ 
οἷον ἐπαφήν᾽ χαὶ ὡς ἐπ᾽ ἐχείνου μὲν τοῦ πλήϑους τῶν νοήσεων εἰδητικῶς 
μόνον διαχρινομένου, διὰ δὲ τὴν ἀμέριστον συναίρεσιν χαὶ ἑχάστης ὅπερ at 
ἄλλαι οὔσης χαὶ διὰ τοῦτο παντελοῦς, ἐπὶ ὃὲ τῶν ϑείων ψυχῶν χαὶ τῆς 
πρὸς ἀλλήλας τῶν γνώσεων συναιρέσεως χαὶ τῆς τῶν γνωστῶν πρὸς ἑαυτὰ 

οὐ χαϑαρῶς οὔσης ἀμερίστου ὠδινούσης ἤδη τὸν μερισμόν. εἰ οὖν νῦν 
χαὶ νῦν ἢ αὐτή, διὰ τί ἄτοπον τὸ πολλάχις νοεῖν τὸ αὐτό; διότι, φήσω, 

bs) y ς id \ 9) SLY. b) \ f ἌΡ ΤΑ, ς πω \ τὰ od μόνον ὑπόχειται τὸ αὐτὸ ἀλλὰ μεταβαλλόμενον, εἴπερ Ἢ περιφορὰ ἢ 
’ 5 ¥ x σ σ ΘᾺ Δ τς Die Wed τ οὐ y ~ \ 

νόησις. οὐχ ἔστιν οὖν dua ὅλη. GAA οἵα ἢ παρ ἡμῖν οὔπω γνοῦσι τὸ 

ὅλον, προχόπτουσι δὲ ἐπ’ αὐτὸ τῷ πρότερον μὲν γνῶναι τὴν οὐσίαν, εἶτα 
τὸ ἔμψυχον καὶ ἑξῆς τὸ αἰσϑητιχὸν χαὶ οὕτω τὸ ὅλον ζῷον. ἄτοπον δὲ 

Ν ied ΄ \ ΄ 2. \ ͵ a ~ ¢ 9 5 ~ 

τὸ οὕτω πάλιν χαὶ πάλιν. οὐδὲν γὰρ τούτου δεῖται ἢ ἅπαξ τελεωϑεῖσα 

(οὔπω λέγω ὡς χαὶ “τ ραν δεήσεται, ὅπου γε οὐδὲ ἅπαξ) ἐπὶ τῶν ϑείων 
ψυχῶν (ἐναργέστερον γὰρ ἐπ᾽ ἐχείνων), ἠρεμήσει (τέ) τινι καὶ ἐπιστάσει 
μᾶλλον ἣ χινήσει ἣ νόησις ἔοιχεν, εἴγε χαὶ ἐπὶ ἡμῶν ἐξ ἄλλων ἄλλα 

συμπεραινομένοις, ὅπερ 6 συλλογισμός, τὸ στάσιμον μᾶλλον ἐμφαίνεται 7 ἢ 
χίνησις διὰ τὴν χαϑ’ ὅρους ἀεὶ βάσιν. οὐ γὰρ ἐν τῇ μεταβάσει, ἀλλ᾽ ἐν 

τῇ xa ἕχαστον ὅρον στάσει ἀεὶ ἣ νόησις. 

ὃ αὕτ 

3 94 

ἢ scripsi: αὐτὴ Aa 4 δὲ om, ἃ 12 ἦν A 33 ante οὔπω add. καὶ 

τε post ἠρεμήσει addidi 
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\ X ΄ 

p. 407234 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ μαχάριόν γε τὸ μὴ ῥάδιον ἀλλὰ βίαιον. lev 

amis ἑχατέρα τῶν πρότασεων. καὶ γὰρ ἐν τῷ χατὰ φύσιν ἢ ᾧᾳ- 

one χαὶ ἐν τῷ ῥάστῳ ἣ Beate διὸ χαὶ ἐν τῷ χατὰ φύσιν ἀλλ᾽ 

οὐχ ἐν τῷ βιαίῳ" ἀρύσρσία γὰρ 7 ̓ βαχαριότηρ, τὸ δὲ μὴ peepee χαὶ 

τοῖς ἘΠ τοῖς ἕως ἂν χατὰ φύσιν ἔχῃ. ἀεὶ οὖν χατὰ φύσιν τὸ ἄφϑαρτον. 

προείληπται δὲ τοῦτο διὰ τὸ εὐϑὺς ἐπιφερόμενον. 

p.40701 Εἰ δ᾽ ἔστιν ἣ χίνησις αὐτῆς μὴ οὐσία, παρὰ ΠΝ ἄν 

χινοῖτο. 

Βίαιον γὰρ τὸ παρὰ φύσιν, τὸ δὲ βίαιον οὐ μαχάριον. ὅτι δὲ οὐ κατὰ 

φύσιν τῇ τοῦ age ψυχῇ ὑπάρχει χίνησις, ὙΠ μὲν χατὰ χοινὸν 

λόγον ἐπιδέδειχεν ἐπὶ πάσης Ψυχῆς; ὑπο δὲ χαὶ ἐπ’ αὐτῆς ἰδίως. εἰ 

ἄρα χινεῖται, παρὰ φύσιν χινεῖται. τοῦτο υὲν οὖν δῆλον. ἀλλὰ διὰ τί, εἰ 

μὴ οὐσία αὐτῆς ἢ χίνησις, ἔφη, παρὰ φύσιν ἂν χινοῖτο; οὐδὲ γὰρ τοῦ 

angles οὐσία 7 χίνησις, χαὶ ὅμως οὐ παρὰ oe χινεῖται. ἢ διότι, ὡς 

ἐν τῷ τρίτῳ ἐρεῖ, ὃ νοῦς τῇ οὐσίᾳ ἐστὶν ἐνέργεια, ΠΧ ὃ τῶν ψυχῶν 

χρείττων μόνος, ἀλλὰ καὶ ἣ ἡμετέρα ψυχή, ὅταν πᾶσαν τὴν ἔξω συστείλασα 

προβολὴν χωριστῶς ζῇ καὶ ἀμερίστως ὡς οἷόν τε, χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τὴν 

ἐνέργειαν εἰς τὴν οὐσίαν συναιροῦσα. πολλῷ δὲ μειζόνως χαὶ οὐ ποτὲ ἀλλὰ 

ἀεὶ ἢ ϑεία τοῦ παντὸς worn “i οὐσία ἔσται ἐνέργεια. χἂν εἰ χίνησις ἦν 

αὐτῆς ἣ ἐνέ ἜΣ οὐσία ἂν ἦν αὐτῆς ἢ κίνησις. εἰ οὖν μὴ τοῦτο, ἢ οὐ 

χινήσεται ἢ παρὰ φύσιν χινήσεται. 

ρ. 4010) Ἐπίπονον δὲ χαὶ τὸ μεμῖχϑαι τῷ σώματι μὴ δυνάμενον 

ἀπολυϑῆναι. 

Διὰ τῶν poston Heyy ὅτι μὴ σῶμα υηδὲ μέγεϑος ὅλως τὸ νοερὸν 

τὴς φυχῆς, τουτέστι τὴν ey ἐπιδείξας ζωὴν πᾶσαν (ἁρμόζει yap nat 

τῇ Tete 0% ψυχῇ δευτέρως τὰ ἐπὶ τῆς τοῦ παντὸς BESS δειχνύμενα), 

γῦν ὅτι χαὶ ogee σωμάτων Pe q λογικὴ πᾶσα ψυχὴ Srna 

ἐπὶ τῆς τοῦ παντὸς meen Tapes τὸν ἐς ποιούμενος, διὰ τὸ χαὶ ἐπι- 

τείνεσϑαι ἐπ᾿ ἐχείνης τὰ ἄτοπα. πῶς οὖν τὸ ον τς, λογικῆς, ἣν 

νοῦν χαλεῖ, δείχνυσιν; ὅτι βέλτιον αὐτῇ μηδὲ μετὰ σῴματος εἶναι, οὐ μόνον 

ὡς ὑπὸ Πλάτωνος ὁμολογούμενον, ἀλλ᾽ ὡς χαὶ τοῖς πολλοῖς δοχοῦν, εἴγε 

Ὁ ἣ ϑεωργητιχὴ τ: τῆς πραχτιχῇς, καὶ τῆς ϑεωρητιχῆς ἣ al 

τὰ χωριστὰ τῆς φυσικῆς, χαὶ ἣ sila! σώματι Keren τῆς χρωμένης: 

χαὶ τῆς ἔξω φερομένης ἣ εἰς seal COSTS ἀλλ᾽ οὔτι ye TH 

ἃ ΠΣ σωμάτων τοῦτο βέλτιον" τὸ 149 οἰχεῖον ἀγαϑὸν ἑχάστῳ - ἔλτιον. 

τῇ οὖν ἀχωρίστῳ σωμάτων ζωῇ τὸ μετὰ σώματος βέλτιον, xat et τὸ μὴ 

20 

30 

36 

45 

7.8 χινοῖτο dv a 10 τῇ — ψυχῇ correxi: ἡ — ψυχὴ Aa 12 post χινεῖται add. 

λέγων a 15 ἐν τῷ τρίτῳ] 15 31 ὡς om. ἃ 
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μετὰ σώματος βέλτιον, χωριστή ἐστι σωμάτων. ἣ οὖν μετὰ ἃ σώματος ζωή. 12v 
ἣν μῖξιν ἔλθ; ἅτε οὐ προηγουμένως οὖσα χατὰ φύσιν τῇ γωριστῇ do Ί τῇ χωριστῇ ψυχῇ 
ἐπίπονος. οὐ γὰρ ὡς Oa: αὐτῇ ὑπάρχει, GAN ὡς ὙΠ ΟῚ πως 

δὲ c 
ἑαυτῆς; ἐπίπονος 7H TOD otxetov ἔχστασις. διὸ χαὶ οὐχ Πρ τὴ πρηηγοὺυ- 

\ a pévos, ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν ἡμετέρων ἀνεχτὴ διὰ τὸ δύνασϑαι ἀπολύεσϑαι" 
πρόσχαιρος γὰρ ἣ μῖξις: ἐπὶ δὲ τῆς τοῦ παντὸς εἴη ἂν χαὶ φευχτὴ οὐδέ 
ποτε ἀπολυϑῆναι δυναμένης. ἐπιτεταμένον οὖν τὸ ἐπίπονον ἐπὶ τῆς τοῦ 50 
παντὸς διὰ τὸ ἀίδιον. δι’ ὧν ἔοιχε τῷ ῥήματι τῷ Πλατωνιχῷ ἐφιστάνειν, 
τῇ μίξει χαὶ συμπλοχῇ. δόξεις γὰρ ἂν νεῦσιν χαὶ OE πρὸς σῶμα χαὶ 
ὡς ὀργάνῳ χρῆσιν χἀχείνῳ ἀποδιδόναι, χαὶ ταύτῃ ἀεὶ τὸ βέλτιον χαὶ ἀγαϑὸν 
ἐν τῷ Opae υὴἣ οὖν οὕτω Ere τὰ [[λατωνιχὰ νοῶμεν ῥήματα, μη 
δὲ ἔτι μᾶλλον τὰ πράγματα οὕτως ἔχειν νομίσωμεν, νεύσει ἢ ῥοπῇ τῇ! 
πρὸς σῶμα 7 ὡς ὙΠΟ αὐτῷ μεμι τὺ ἀχούοντες, GAN ὡς τῷ 18: 
μένειν ἐν αὑτῇ εἰς ἑαυτὴν ἐπιστρέφουσαν καὶ τὸ σῶμα ἑαυτῆς ELD τ» 
ἐξῃρημένως τε αὐτὸ χινοῦσαν χαὶ ὡς ὀρεχτὸν προϊσταμένην, ἵνα χαὶ τῆς 
ust ἔρας ears ζωῆς τὸ παράδειγμα ἔχωμεν, τῆς ποτὲ χαὶ δευτέρως 
τὸ ἀεὶ χαὶ πρώτως. 

.407b5 ΓἌδηλος δὲ χαὶ τοῦ χύχλῳ φέρεσϑαι τὸν οὐραγὸν ἢ αἰτία. 6 Pp 7 » 9 

Ἐλεγχϑείσης τῆς τοιαύτης ὑποϑέσεως τῆς ὅτι τῷ χύχλῳ χινεῖσϑαι ἢ 
—, oad ~ ~ 2) se Ὁ Fis ko YN ΡῈ aN rot is Sa, ψυχῆ αἰτία τῆς τοῦ οὐρανοῦ χυχλοφορίας, ἄδηλος λοιπὸν γίνεται ἢ αἰτία. 

MA \ ¢ ~~ bade b) , Sieh ~ ΄ ΄ὔ ε ra οὔτε γὰρ ἢ τῆς ψυχῆς οὐσία αἰτία tod χύχλῳ φέρεσϑαι, ὡς of 
- \ χίνησιν τὴν οὐσίαν οἰόμενοι καὶ χατ᾽ οὐσίαν χυχλοφορεῖσϑαι βουλόμενοι χαὶ 

4 ~ la ΄ ~ ΄ ~ τ οὕτω χινεῖν. μήτε γὰρ χύχλῳ μήτε χινεῖσϑαι ὅλως τὴν ψυχήν. τῷ οὖν 10 
~ 

\ χινεῖσϑαι οὐχ ἔσται αἰτία. οὐ γὰρ χαϑ’ αὑτὴν ἀλλὰ χατὰ συμβεβηκὸς 
χινεῖται, οὐχὶ τοῦ σώματος αἰτίου ὄντος ἢ τῆς ἑαυτοῦ χαϑ’ αὑτὴν χινήσεως 
ἢ τῆς ψυχῆς χατὰ συμβεβηχός. 

Ρ.40108 ᾿Αλλ’ ἣ ψυχὴ μᾶλλον ἐχείνῳ. 

\ Τῷ σώματι δηλαδή. τὸ δὲ μᾶλλον mpdoxertat, διότι εἰ χαὶ ἢ φύσις 
ἀρχὴ χινήσεως, ἀλλὰ μᾶλλον ἢ ψυχή" χυριώτερον γὰρ τὸ χιϑοῦν τῆς χαϑ᾽ 

ὃ χινεῖται ἀρχῆς. οὕτω δὲ ἢ φύσις ἀρχὴ ὡς τὸ xa ὅ, GAN οὐχ ὡς τὖ 
τὸ Op οὗ. μήποτε δὲ χἀχεῖνο, ὃ χαὶ τῷ Ἰαμβλίχῳ δοχεῖ, ἐνδείχνυται τὸ 
οὐράνιον σῶμα χαὶ χαϑ’ αὑτὸ ζῆν, οὐχ ἐπιχτήτως ὡς τὰ ἡμέτερα, ἀλλ᾽ 
ὡς συνουσιωμένην ἔχον τὴν ζωὴν χαὶ ζωὴν χινητικήν, ὡς χαὶ ἀφ᾽ Eavtod 

πρὸς χίνησιν ἐγείρεσϑαι. ἀλλὰ χυριώτερον ὑπὸ τῆς ψυχῆς. διὸ μᾶλλον ἣ 

ψυχὴ τῷ σώματι αἰτία ἣ αὐτὸ ἑαυτῷ. ἔχοι δ᾽ ἂν ἔνδειξιν ἢ τοῦ μᾶλλον 

προσϑήχη ὡς χαὶ ἄλλων ἔτι χυριωτέρων αἰτίων ὄντων τῆς χινήσεως. 

μᾶλλον μὲν γὰρ ἢ ψυχὴ ἣ τὸ σῶμα ἑαυτῷ, ἀλλ᾽ ἔτι πρότερος ὃ ὑπὸ τῆς 20 

ὃ τῷ ῥήματι τῷ Πλατωνιχῷ] ef. Tim. 9 p. 5068 12 νομίσομεν a 13 τὸ σῶμα a 
14 ἐν αὑτῇ correxi: ἐν αὐτῇ Aa 15 ὀρεχτοῦ a 28 εἰ χαὶ om. A 
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ψυχῆς μετεχόμενος νοῦς, καὶ ἔτι πρότερον ὃ ἀμέϑεχτος. ταῦτα μὲν ody 19: 
ὀρϑά, ἐχεῖνο δὲ πῶς ἀληϑῶς λέγεται τὸ ἄδηλον εἶναι χαὶ κατὰ [[λάτωνα 

τὴν αἰτίαν τοῦ χύχλῳ τὸν οὐρανὸν φέρεσϑαι, διότι ἐλήλεγχται μήτε χύχλῳ ἣν αἰτίαν τοῦ χύχλῳ τὸν ovp φέρ . διότι ἐλήλεγχται μήτε χύχλᾳ 

μήτε ὅλως χινουμένη ἣ ψυχή; ἢ γὰρ σωματοειδὴς χαὶ φυσικὴ ἐπ᾽ αὐτῆς 
5 ΄ / = [4 XX ro I] ΄ IF ~ ΕΣ Fix Ὅς τυ] ~ ! - ~ Ce 

5 ἐλήλεγχται χίνησις, ἣν οὐδὲ 6 [Ιλάτων ἀξιοῖ axovew ἐπὶ τῆς ψυχῆς. ὡς 

εἴγε χατὰ τὸν Πλάτωνος σχοπὸν ἀχούοιμεν τῆς ψυχιχῆς χινήσεως, ζωῆς 

οὔσης ὑποβάσης μὲν ἀπὸ νοῦ καὶ τὸν ἀμέριστον χαλασάσης ὅρον, οὔπω 530 
ἊΧ e 4K ASX "} Φ fe Fete > 7 9, ¢ \ A Ne 4 Ξ 2 

δὲ μεριζομένης οὐδὲ ἀφισταμένης ἑαυτῆς, ἀλλ᾽ εἰς ἑαυτὴν δευτέρως ἐστραμ- 

μένης, ὃ δὴ ἐκεῖνος διὰ τῆς χυχλοφορίας μαϑηματικῶς ἠνίττετο, ἐναργὴς 

10 4 αἰτία τῆς τοῦ οὐρανοῦ χυχλοφορίας. προσεχὴς γὰρ αἰτία συνεχοῦς μὲν 

χαὶ μεριστῆς οὔσης τῆς οὐρανίας χινήσεως, ἀεὶ δὲ ἐν τέλει χαὶ ἀπὸ τοῦ 
αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ χαὶ ἀεὶ τῆς αὐτῆς γινομένης ἢ προειρημένη ζωή. διὰ 
μὲν τὴν ἐχ τοῦ ἀμερίστου ὑπόβασιν ἐνεργοῦσα τὸν μερισμὸν ἀλλ᾽ οὐ πά- 

\ 

σχουσα, διὰ δὲ τὴν πρὸς αὑτὴν ἐπιστροφὴν μένουσα δευτέρως ἐν αὑτῇ; 20 

15 συνεχῇ ἀεὶ καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ χαὶ ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἀποτελοῦσα 

χίνησιν. ἀλλ᾽ ὃ πολλάχις φαμέν, κατὰ τὴν τῶν πολλῶν συνήϑειαν τῶν 

ὀνομάτων ἀχούων χαὶ ἐλέγχει χαὶ ἄδηλον εἶναι τὴν αἰτίαν χατὰ ταύτην λέγει. 

᾽ 

p. 40709 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ ὅτι βέλτιον λέγει. 

Παντὶ τῷ προηγουμένως χαὶ xat? αὑτὸ ὄντι χαὶ τὸ ἀγαϑὸν συνυφί- 35 

20 σταται. στέρησις γὰρ ὃν τὸ χαχὸν ὥσπερ οὐχ ὄν ἐστι προηγουμένως, 

οὕτως οὐδὲ ἀγαϑόν, καὶ ὥσπερ αὖ ἔστιν, οὕτω καὶ ἀγαϑόν ἐστι τῷ ἴχνει 

τινὶ παρυφίστασϑαι τοῦ ἀγαϑοῦ. χαλῶς οὖν ἀξιοῖ τὸν τῶν ὄντων ϑεωρητιχὸν 

χαὶ τὸ ἀγαϑὸν τὸ ἑχάστοις σύμμετρον ἐπισχοπεῖν, ἀλλὰ χαὶ τὸν ϑατέρου 

ἔλεγχον ἀπὸ τοῦ λοιποῦ ποιεῖσϑαι. εἰ τοίνυν μὴ ἣ χίνησις προσήχει τῇ 

25 ψυχῇ, οὐδὲ τὸ τῇ κινήσει σύμμετρον ἀγαϑὸν αὐτῇ ἁρμόσει, χαὶ ὃ τὸ 

πρόσφορον τῇ ψυχῇ ἑωρακὼς ἀγαϑὸν ἔγνω dv καὶ αὐτὴν ἐξῃρημένην τῆς 40 
΄ ΄ ς ~ ΝΥ 5 ~ \ \ \ , ~ » - 

τοιαύτης χινήσεως. ὀρϑῶς δὲ ἀξιοῖ χαὶ τὸν ϑεὸν μάλιστα τοῦ ἀγαϑοῦ 
Si ~ Ν \ ~ id σ si v 5 ~ \ 5 r 

αἰτιᾶσϑαι χαὶ πρὸς τοῦτο βλέπειν, ὅτι χαὶ ἄριστον ἐν πᾶσι τὸ ἀγαϑόν. 

χαλῶς δὲ χἀχεῖνο μαρτυρεῖ Πλάτωνι ὡς οὐ λέγοντι τὸ βέλτιον τῆς χινήσεως 
> Les | ~ ! ~ Lod 5 ὃς 3 la ἐν \ e Il , \ \ τὰ fe bd 

30 ἐπὶ τῆς ψυχῆς, ἧς αὐτὸς ἀχούει. ἧς yap ὁ []Ιλάτων χαὶ τὸ εἴδος ὁρίζει 

χαὶ τὴν τελειότητα, οὐσίαν τε αὐτῇ ἀπονέμων τὴν μεταξὺ τῆς τε ἀμε- 

ρίστου χαὶ τῆς περὶ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας καὶ ταύτην ὁλικήν, χαὶ 

δῆλον ὡς ual ἁπλότητα τῆς τοιαύτης συνεχτιχὴν χαὶ σωστιχὴν οὐσίας, ἐν 45 
Ld Δα ὑκῷ \ :} \ \ \ / ἢ αὐτῇ τὸ ἀγαϑὸν χαὶ to βέλτιον. 

35 p.407b12 Ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ἣ τοιαύτη σκέψις ἑτέρων λόγων. 

Ody ἢ περὶ κινήσεως, ἵνα εἰς τὴν φυσιχὴν ἡμᾶς ἀναπέμπῃ ἀκρόασιν, 
>\ 

ὡς τῷ τε ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ τῷ Πλουτάρχῳ δοχεῖ. οὐδὲ yap περὶ χινήσεως 

3. ὅ ἐλήλεχται Aa 7 ἀμερίστου a 14 αὑτὴν correxi: αὐτὴν Aa μένουσα Scripsi : 

μένουσαν Aa αὐτῇ A 18 λέγεται a 33 οὐσίαν a 
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ἦν προηγουμένως 6 λόγος, GAN εἰ ἢ ψυχὴ κινεῖται χαὶ εἰ τοῦτο αὐτῇ 18: 
βέλτιον, χαὶ ὅτι χρὴ τὸν ϑεὸν διὰ τὸ ἀγαϑὸν ποιεῖν. τὴν οὖν περὶ τὸ 
> Se ζῆ Chee mag Cac sts > 4 5 ΄ ~ \ \ ayavoy σχέφιν ὑπερτίϑεται ὡς ἑτέρων οὖσαν λόγων οἰχειοτέραν τῶν Μετὰ τὰ 50 

\ . 
~ ῦ φυσιχά, ἐν οἷς χαὶ τὸ ἀγαϑὸν ὅτι ἐν ἁπλότητι ἀπὸ τοῦ πρώτως ayato 

5 παραδέδοται. 

Ρ- 407013 Ἐχεῖνο δὲ ἄτοπον συμβαίνει καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ χαὶ 
τοῖς πλείστοις τῶν περὶ ψυχῆς. 

10 ἐν σώματι ἐπισχοπεῖν, χαὶ οὐ μόνον αὐτήν, ἀλλὰ χαὶ τὸ ὑποχείμενον αὐτῇ 
σῶμα, ὁποῖον εἶναι χρή- ὅτι γὰρ συνῆπται σώματι ἐναργές. τίνι οὖν χαὶ 
πῶς ἔχοντι; οὐ γὰρ ἅπαντι. εἶτα λαβὼν ὡς φανερὸν ποιεῖν μὲν τὴν ψυχήν, 
πάσχειν ὃὲ τὸ σῶμα, χαὶ τὴν μὲν χινεῖν τὸ δὲ χινεῖσϑαι, εἰχότως χαὶ τὴν 

᾿ς μὲν εἶναι βούλεται τὸ χρώμενον, τὸ δὲ τὸ ὄργανον, καὶ οὐ τὸ τυχὸν εἶναι 
15 ὄργανον τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ τὸ πρὸς ζωὴν δηλαδὴ ἐπιτήδειον χαὶ διάφορον πρὸς 10 

τὰς διαφόρους ζωάς. οὐ γὰρ τὰ τυχόντα ὑπὸ τῶν τυχόντων πάσχει. 

p.407>20 Ot δὲ μόνον ἐπιχειροῦσι λέγειν ὁποῖόν τι ἢ ψυχή. 

Οἷον ὅτι χινητιχὸν ζωτιχῶς τῶν σωμάτων, χαὶ ἢ μὲν φέρε ϑρεπτιχῶς, 
e ὯΝ \ 7 \ ee (τὰ τον \ \ 4 δὰ τ τς roe ΄ 9. Ἢ ὧξ πρὸς τούτῳ χαὶ γνωστιχῶς, ἢ δὲ καὶ χατὰ τόπον χαὶ ὁρμητικῶς, ἢ δὲ 

\ 20 χαὶ λογικῶς. περὶ δὲ τοῦ δεξομένου σώματος οὐδὲν ἔτι προσδιο- 15 
ρίζουσιν" οὐ γὰρ διαχρίνουσι τὰ πρὸς διαφόρους ζωὰς ἐπιτήδεια ὄργανα. 

p.407>21 Ὥσπερ ἐνδεχόμενον χατὰ τοὺς ΠΠυϑαγοριχοὺς μύϑους 
τὴν τυχοῦσαν ψυχὴν εἰς τὸ τυχὸν ἐνδύεσϑαι σῶμα. 

Ὀρϑῶς εἰδώς τε χαὶ λέγων, ὅτι ὡς μυϑιχῷ χρώμενοι παραπετάσματι 20 
wv 

\ 
X XN 2 Υ͂ 3 ΄ 5» ΄ 2 κω, \ 25 τὴν λογικὴν εἰς ἄλογα ἔφασχον εἰσχρίνεσϑαι ὀχήματα, τὴν ἐμπαϑῆ χαὶ 

ἀλόγιστον αὐτῆς ἐχτραγῳδοῦντες ζωήν. 

p.407»23 Δοχεῖ γὰρ ἕχαστον ἴδιον ἔχειν εἶδος χαὶ μορφήν. 

Καὶ yap ζῆν ἤδη χρὴ τὸ ζωτιχῶς ὑπὸ τῆς ψυχῆς χινηϑησόμενον 98 
σῶμα, χαὶ ζῆν κατὰ τὸ τῆς χινούσης εἶδος δριζόμενον. χαὶ τοῦτό ἐστιν, 

lA 5 ~ / a \ > ~~ lA \ Fe ae, ! ase 30 ὃ ἐν τούτοις ἀξιοῖ, διαχρίνειν τε τὴν ἐν τῷ σώματι ζωὴν ἀπὸ τῆς ψυχῆς 80 
ὡς χατὰ τὸ χρώμενον ἱσταμένης, τῆς ὡς ὄργανον τὸ σῶμα xal ὡς ζωτιχῶς 
χινούμενον εἰδοποιούσης, χαὶ ὁμοίαν τῇ χρωμένῃ ἀεὶ τὴν εἰδοποιὸν τοῦ 
ὀργάνου ὑποτίϑεσϑαι. ὡς γὰρ οὐχ ἂν αὐλοῖς τεχτονιχὴ χρήσαιτο, οὕτως 

3 τῶν Μετὰ τὰ φυσιχά] cf. Metaph. A 10 7 post πλείστοις add. τοῖς A 17 ποῖόν 
τὸ a 24 μυϑιχῶς a 31 res postulat thy ὡς ὄργανον --- εἰδοποιοῦσαν 

Abies 
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οὐδὲ ἢ λογικὴ Ψυχὴ τοῖς χατὰ a en, το χαραχτηριζομένοις ὀργάνοις, 13v 

ἐπεὶ ual ἐπεισοδιώδης ἀλλ᾽ οὐχ αὐτοφυὴς ἔσται ἣ χρῆσις. χαί μοι δοχεῖ 
\ ~ ΄ ὦ oe [esd \ \ X r " 

διὰ τοῦ ϑεωρήματος ἀξιοῦν χαϑ᾽ ὁμοιότητα τὴν πρὸς τὸ χρώμενον ἀφο- 
\ Ὑ 3 ? (A ν΄ 2 re \ \ Υ͂ ! ~ | ~ » ptCey τὸ ὄργανον, ἀλλ᾽ ὁμοιότητα ἐχβεβηχυῖαν. τὸ γὰρ ἔμψυχον τῇ ψυχῇ 3 

5 ἐχβεβηχότως ὅμοιον, οὐ χατ᾿ αὐτὴν τὴν χινοῦσαν χαραχτηριζόμενον ψυχήν, 
ἀλλὰ χατὰ τὴν ἐχεῖϑεν μὲν ὑποβᾶσαν τῷ μὴ χινητιχὴν ἔτ' ἀλλὰ τοῦ χι- 

νουμένου εἶναι ὁριστιχήν, xa) ὁμοιότητα δὲ ὑποβᾶσαν" q καὶ τὸ χινού- 
μενον τῷ χινοῦντι ὡμοίωται ὡς τοῦτο πεπονθός, ὅπερ ἐνεργεῖ τὸ χινοῦν 
τὴν χίνησιν. ἀλλ᾽ οὐχ ὡς χινούμενον χινοῦντι μόνον ὡμοιῶσϑαι δεῖ, (ἀλλὰ 

\ ec a I -ἷ > ΕῚ ~ nn ~ 5 la S\ >: 

10 “al ὡς τοιῶσδε χινοῦντι, οἷον αἰσϑητικῶς ἣ λογικῶς. ἀχολούϑως δὴ οὖν 

τούτοις, ὅτι μηδὲ ἁρμονία τῶν τοῦ σώματος μορίων ἐστὶ δείχνυσι, μήτε 40 
ὡς ζωτιχῶς χινουμένου χαραχτηριστιχή. μνήτε ἔτι μᾶλλον ἢ χινοῦσα. δεῖ 

υὲν γὰρ ἡρμόσϑαι πάντως τὸ δεχτιχὸν τῆς ζωῆς σῶμα, χαὶ συμφώνως ἥρ- 
υόσϑαι πρὸς τὴν ἐγγινομένην ζωήν, ἵνα ἐπιτήδειον Ὦ πρὸς τὴν ταύτης μέ- 

15 Bek: διαφέρει δὲ πάντως τὸ πρὸς μετοχὴν ἐπιτήδειον τοῦ μετεχομένου, 
nal ὡς ὕλη πρὸς εἶδος ὑπέστρωται χαὶ πρὸς εἶδος τὸ μὲν ὡς πρὸς ὀργάνου 

ὁριστιχόν, τὸ δὲ ὡς πρὸς Lagan οἷον ἢ τοία τῶν ξύλων σύνϑεσις ἐπι- 45 
ez υὲν πρὸς TO σχῆμα τῆς νεώς, οὐχ ἢ αὐτὴ δὲ τῷ σχήματι οὐδὲ 
ἔτι μᾶλλον τῇ χυβερνητιχῇ. οὔτε 7 ΤΩΝ τοίνυν τῶν σωματιχῶν στοι- 

20 χείων ἢ ἣ τῶν ποιοτήτων χρᾶσις 7 ὃ πρὸς ἄλληλα τῶν συντιϑεμένων 7 
, 4 2 \ € δ ΄ > 2) ¢ σ' ¢ f ~ ~ 

χιρνωμένων λύγος ἐστὶν ἢ ψυχιχὴ ζωή, GAA ὡς ὕλη ὑπέστρωται TH τοῦ 
5 ΄ ς ~ g \ , v x ~ ~ c ς / X X 

ὀργάνου δριστικῇ. διὰ τί οὖν πιϑανὴ tots πολλοῖς ἢ ἁρμονίαν τὴν ψυχὴν 
τιϑεμένη δόξα: ἐπειδὴ τῇ προσεχεῖ ὕλῃ τελείαν ἀπολαβούσῃ τὴν ἐπιτη- 

(dos ὡς ταὐτὸν ὃν ἐχείνῃ φαντάζεται 50 
δέν τι διαφέρειν δοχεῖ τῆς τῶν ξύλων 

δειότητα Ὡς ἐπιγινόμενον τὸ 

25 (οὕτω γοῦν τὸ σχῆμα τῆς νεὼς o 
τοιᾶσδε ἁρμονίας), χαὶ ἐπειδὴ οὐ διαχρίνουσιν of πολλοὶ τὴν ὡς ὀργάνῳ 
χρωμένην τῆς τὸ ὄργανον ὡς ὄργανον εἰδοποιούσης ζωῆς" ὅπου γε χαὶ ὃ 

τοῦ ᾿Δριστοτέλους ἐξηγητὴς ᾿Αλέξανδρος τοῦτο πέπονθε καὶ ἀξιοῖ μὴ ὡς 
ὀργάνῳ χρῆσϑαι τὴν ψυχήν: μὴ γὰρ γίνεσϑαι ἕν τι ἐκ τοῦ χρωμένου | 

80 χαὶ τοῦ ὀργάνου. ὅϑεν οὐδὲ τὸ χινητικὸν ἂν αὐτῇ δοίη. τοῦ χινουμένου 14: 

ὡς χινουμένου εἶδος αὐτὴν τιϑέμενος χαὶ χατὰ τοῦτο μόνον αὐτὴν ἀχούων 
ἐντελέχειαν σώματος, τοῦ ᾿Αριστοτέλους χαὶ τὸ ὀργανιχοῦ προσϑέντος χαὶ 
ὡς αὐτῆς οὔσης τῆς χρωμένης χαὶ χινούσης διαβεβαιουμένου xat διὰ τοῦτο 

τῆς φύσεως ἐξαιροῦντος, ὅτι ἐχείνη μὲν τοῦ χινεῖσϑαι xal πάσχειν ἀρχή, 
\ ὯΝ ἐν ΄ - > qQ \ ~ > ~ nN \ > 

35 χινητιχὴ OF ἢ Ψυχὴ. πῶς οὖν EV TO ζῷον ἐχ ψυχῆς ov χαὶ σώματος. stb 

μὴ ἐχ τοῦ χρωμένου χαὶ τοῦ ὀργάνου γίνεται ἕν τι: ἢ οὐχ ἀληϑὲς τοῦτο 

ἁπλῶς, ἀλλά τινος δεῖται διορισμοῦ. ὅταν γὰρ ἢ τοῦ ὀργάνου χαραχτηρι- 

στιχὴ διάϑεσις ἀπεσπασμένη τοῦ χρωμένου ἢ. οὐ γίνεται ἕν, ὡς ἐπὶ τῶν 
τεχνῶν ἔχει: ὅταν ὃς ἐχείνου ἐξάπτηται χαὶ συμφυῶς τῷ Keeney τὸ 

40 ὄργανον συνάπτηται, ἕν ἀποτελεῖταί τι οὐχ ὡς ἐξ ὕλης χαὶ τοῦ op ae 
Y> ¥> \ » 55. N09) Ἐξ oF 

εἴδους (ἤδη γὰρ ὄργανον ὑπόχειται), ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ὀργάνου χαὶ χρωμένου διὰ 10 

9 ἀλλὰ addidi 15 διαφέρει correxi: διαφέρειν Aa 25 διαφέρειν te A 29 thy 

Ψυχήν seripsi: τῇ ψυχῇ Aa 34 ἐξαιροῦντος scripsi: ἐξαιρούσης Aa 
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τὴν οὐσιώδη σύμφυσιν. ἐν χοινῷ δὲ hae ἔνους λόγους τοὺς συμμέτρως 14: 

χαὶ τοῖς πολλοῖς ἠρωτημένους xoihet, αἰνιττόμενος μὲν tows χαὶ τοὺς ἐν 

Φαίδωνι, λέγων δὲ χαὶ τοὺς Ox’ αὐτοῦ ἐν τῷ διαλόγῳ τῷ Εὐδήμῳ γρα- 
φέντας ἐλεγχτιχοὺς τῆς ἁρμονίας. 

5 Ρ. 407υ8ὺ Καὶ γὰρ τὴν ἁρμονίαν χρᾶσίν τινα χαὶ σύνϑεσιν ἐναν- 
, x \ \ ~ ~ ΣΕ, δ ΄ τίων εἶναι, καὶ τὸ σῶμα συγχεῖσϑαι ἐξ ἐναντίων. 

Οὐ μόνον συγχωρῶν ἡρμόσϑαι τὸ σῶμα τῶν ζῴων, ἀλλὰ ual συλλο- 15 
γιζόμενος αὐτό: συγχεῖσϑαι μὲν τὸ ζῶν σῶμα χαὶ χεχρᾶσϑαι συμμέτρως 
5 > , ¢ > \ ΄ Ὁ Ὧι \ 2F 3 ΄, ἐξ ἐναντίων ὡς ἐναργὲς λαμβάνων, πᾶν δὲ τὸ ἐξ ἐναντίων συμμέτρως χε- 

10 χραμένον ἣ συγχείμενον ἡρμόσϑαι" xal δῆλον τὸ συναγόμενον. τὸ μὲν οὖν 
id / \ ~ ~ b) [4 9 ΄, δι \ X ΄ 7, 5 ~ “ X ἡμόσϑαι τὸ ζῶν σῶμα ἀληϑές. οὐχέτι δὲ τὸ τὴν ἁρμονίαν αὐτοῦ εἶναι τὴν 
ψυχήν, ὡς αὐτίχα ἐπάγων δείχνυσι. 

΄ p. 40170υ82) Καίτοι ye ἣ μὲν ἁρμονία λόγος τίς 

ἢ σύνϑεσις. 
ἐστι τῶν μιχϑέντων 90 

15 Τί μὲν οὖν ἣ σύνϑεσις χαὶ τί ὁ λόγος, μικρὸν ὑποχατελϑὼν αὐτὸς 24 

σαφηνίζει. τοσοῦτον δὲ χαὶ νῦν λαβών, ὅτι σχέσις τις χαὶ ἣ σύνϑεσις χαὶ 25 
ὃ λόγος πρὸς ἄλληλα τῶν μιχϑέντων, τὴν ψυχὴν οὐσίαν ἀλλ᾽ οὐ σχέσιν 
δείχνυσι διὰ τοῦ προχειμένου. ἐχ μὲν οὖν τοῦδε τοῦ λόγου οὐ μόνον ἣ ὡς 
ὀργάνῳ χρωμένη τῷ σώματι ζωὴ οὐχ οὖσα ἁρμονία ὑπέμνησται, ἀλλὰ [γὰρ] 

20 χαὶ ἢ αὐτοῦ ὁριστιχὴ τοῦ ὀργάνου. πᾶσα γὰρ ζωὴ οὐσία, ἐπειδὴ χαὶ τὸ ζῷον, 
χαὶ ἐπειδὴ τῶν ἐναντίων δεχτική. τὸ δὲ ἐφεξῆς ἐπὶ τῆς ὙΠ ἠρώ- 
τηται. αὕτη γὰρ ἣ χινοῦσα, ἣ οὐ μόνον ἐστὶν οὐσία, ἀλλὰ χαὶ ἀρχιχὴ οὐσία. 
οὔτε δὲ οὐσία οὔτ᾽ ἔτι μᾶλλον ἀρχικὴ ἣ σχετιχὴ ἁρμονία. ἀφείσϑω γὰρ 80 
νῦν ἢ χατὰ τοὺς [Πυϑαγορείους, χἂν μαϑηματικὴ ἢ ἁρμονία, οὐσία λεγομένη. 

25 ὃ δὲ ἐχ τῆς ὑγείας χαὶ ὅλως τῶν σωματιχῶν ἀρετῶν τῇ τούτων “παρα- 

ϑέσει τὸν ἔλεγχον ποιεῖται τῶν τὴν ψυχὴν οἰομένων ἁρμονίαν εἶναι σωμα- 
τιχήν. ἔστι μὲν γὰρ οὔτε ἢ ὑγεία 7 ἰσχὺς ἢ χάλλος ἢ ἃς χοινότερον 
σωματικὰς χαλεῖ ἀρετὰς σωματιχὰς τελειότητας οὔσας ἁρμονία, ἀλλ᾽ ἐ 

μὲν ἁρμονίᾳ χαὶ συμμετρίᾳ ἐγγινόμεναι, ἣ μὲν τῶν ποιοτήτων, ἣ δὲ τῶν 8 

80 ὁμοιομερῶν μορίων, 7 δὲ τῶν ἀνομοιομερῶν: οὐ μὴν αὗται οὖσαι at συμ- 
μετρίαι, ἀλλ᾽ αἱ ἐπιγινόμεναι τελειότητες. πλὴν ταύταις ἂν δόξεις μᾶλλον 

προσήχειν ἣ ἁρμονία ἢ τῇ ψυχῇ, ὅτι ὑγεία μὲν χαὶ ἰσχὺς χἂν τῶν 

ζώντων wor Πρ στον" ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὴν ψυχὴν, χατὰ ὃὲ τὸ σωματο- 
ειδὲς χαὶ τὴν ἐχείνου ἐχφαίνονται εὐχρασίαν, ἢ δὲ ζωὴ χαὶ ἢ ἐσχάτη χατὰ 

85 τὴν ψυχήν. 

2 ἐν Φαίδωνι] Phaedo cc. 41. 42 p. 91] Ο 566. 3 ἐν-- τῷ Εὐδήμῳ] fr. 32 sqq. 

p- 1479» sqq. 5 τινα post σύνϑεσιν ponit a 7 συγχωρεῖν a 9 χεχραμμένον A 

18 διὰ τοῦ προχειμένου] τὸ προχείμενον A 19 γὰρ expunxi 30. 31 at συμμετρίαν 

(sic) οὖσαι a 
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p- 40823 Φανερώτατον δ᾽ εἴ τις ἀποδιδόναι πειραϑείη ta πάϑη 14: 
χαὶ τὰ ἔργα τῆς ψυχῆς ἁρμονίᾳ τινί. 

"Ex τῶν ἐνεργειῶν ἣ ἐπιχείρησις. ὧν γὰρ διάφοροι at ἐνέργειαι, χαὶ 
αὐτὰ διάφορα τὰ πράγματα. ψυχῆς μὲν οὖν ἐνέργειαι αἴ τε παϑητιχαὶ λε- 

5 γόμεναι, ἃς χαὶ πάϑη χαλεῖ, ὅσαι χαὶ τοῦ σώματος χοιναί, ὀργὴ πραότης, 

ἐπιϑυμία ἀποστροφή, αἰσϑήσεις φαντασίαι, χαὶ αἱ ἀπαϑεῖς, ἃς ἔργα προσα- 45 

γορεύει, οἷαι at τε ϑεωρητικαὶ ἐπιστῆμαι χαὶ at νοήσεις τῶν χωριστῶν. 
χαλεπὸν μὲν οὖν, μᾶλλον δὲ ἀδύνατον ὁποιᾳοῦν σωματικῇ ἁρμονία τὰς τοι- 
αύτας ἀποδοῦναι ἐνεργείας. τὸ yap ζωτιχὸν ἅπασαι ἐμφαίνουσι χαὶ τὸ χατὰ 

10 τὸ ζῷον χαραχτηρίζεσϑαι, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὴν σωματιχὴν σύστασιν, χἂν τοῦ 
συνϑέτου ὦσιν. ἑτέρα δὲ παρὰ τὰ σώματα οὐσία ἣ ζωή: 7 δὲ ἁρμονία 

τῶν μορίων ἣ τῶν ποιοτήτων τῶν σωματιχῶν σωματοειδής ἐστι διάϑεσις, 
- 

χἂν ζώντων ἢ σωμάτων, χαὶ οὐ ζωή. 50 

p. 40825 Ἔτι δὲ εἰ λέγομεν thy ἁρμονίαν εἰς δύο ἀποβλέποντες. 

15 Ἡ μὲν ϑέσις αὐτὴ ἢ πρὸς ἄλληλά ἐστι τῶν συνεχῶν ual ὑπομενόντων 14ν 
μορίων σύνταξις. διὸ οὐδὲ τὰ τοῦ ἀριϑμοῦ μόρια, ὅτι οὐ συνεχῆ, οὐδὲ 

\ ~ ῇ ys.) \ τὶ . ΄ +X \ κω 4 >? 4 δι ΝΑ 
τὰ τοῦ χρόνου διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν, οὐδὲ τὰ τοῦ λόγου δι ἄμφω. ἢ δὲ 
σύνϑεσις πλειόνων ἂν εἴη πραγμάτων ϑέσιν ἐχόντων πρὸς ἄλληλα, μηδενὸς 
συγγενοῦς μέσου παρεμπίπτοντος. ἁρμονία γὰρ χαὶ σύνϑεσις πλείω τε 

90 ἀπαιτεῖ τὰ χείμενα ual συνάπτει πρὸς ἄλληλα. διὸ ἅπτεσϑαι δεῖ χαὶ axpt- 6 
βῶς ἅπτεσϑαι τὰ χυρίως συγχεῖσϑαι λεγόμενα, ὡς μὴ τῶν: συγγενῶν τι ἢ 

ἀμφοτέροις, ἐὰν ὅμοια, ἢ ὁποτέρῳ, ὅταν ἀνομοειδῇ τυγχάνῃ, παρεμπίπτειν 
μεταξὺ δύνασϑαι, οἷον εἰ ξύλα ety, μὴ ξύλον, εἰ δὲ ξύλον χαὶ λίϑος, μήτε 

ξύλον μήτε λίϑον: ὑγρὸν γάρ τι οἷον ἀέρα 7 ὕδωρ. οὐ ϑαυμαστὸν παρε, ξύλον μήτε ν" ὑγρὸν γάρ τι οἷον ἀέρα 7 ae υαστὸν παρεμ»- 
95 πίπτειν. σύνϑεσις δὲ αὕτη χυριώτατα λέγεται, ὅτι χατὰ τὴν ϑέσιν ἔχει τὸ 

σὺν ἀλλήλοις. ἐν γὰρ τῷ χυριώτατα μὲν τῶν μεγεθῶν ἐν τοῖς 
ἔχουσι χίνησιν καὶ ϑέσιν τὴν σύνϑεσιν αὐτῶν οὐ τὴν ἁρμονίαν 10 
55 N ~ Ὁ , ΓΨ > ΄ bY 5) 4. τἂν 

ἐπὶ τῆς συνθέσεως χυριώτατα λέγεσθαι ἀχουστέον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τ 

χίνησιν χαὶ ϑέσιν τὴν σύνϑεσιν χυριώτατα ἔχειν. τὰ δὲ φυσιχὰ δηλῶν με- 
΄ / >’ \ \ / ν Vv \ \ \ l4 X 30 γέϑη, κίνησιν αὐτὰ xal ϑέσιν ἔχειν ἔφη. τὰ γὰρ μαϑηματιχὰ ϑέσιν μὲν 

ἔχει, οὐ μὴν χίνησιν. ἐντεῦϑεν δὲ καὶ τὸν τῶν μεμιγμένων λόγον 
ἐχ τῆς χυρίως εἰρημένης συνθέσεως χαὶ τὴν χατὰ λόγον μῖξίν te χαὶ 

~ ZG ~ f > \ > Ψ > ) ν᾿ ΄, 

χρᾶσιν σύνϑεσιν χαλοῦμεν χοινότερον. οὐ γὰρ οἶνος οἴνῳ, ἀλλ΄ οἶνος μί- 
aon c b] ~ ¢ X A c ) > 7 \ Qf Lf Ξ 

γνυται ὅδατι, ὡς ἀλλοιοῦσϑαι μὲν ἄμφω ὑπ᾽ ἀλλήλων χαὶ μηδέτερον μένειν 15 

35 εἰλιχρινές, uh μὴν παντελῶς ἀπόλλυσϑαι ἢ ϑάτερον ὑπὸ τοῦ λοιπ 

χρατοῦντος ἄγαν, ὡς ὃ τοῦ οἴνου χοῦς εἰς ϑάλατταν ἐχχεόμενος, ἢ ἄμφω 

οὗ ἐπι- = 

1 

ἣν \ > Cd \ ΄ ς ΄ v ΄ ε Se, \ 

εἰς ἑτέραν τινὰ φύσιν ὑπό τινος ἄλλου μεταβάλλοντα, ὡς et ὑπὸ πυρὸς χαὶ 
> \ o> \ ε΄ - »» Qs a \ 1, > ~- ΄ 

τὸ ὕδωρ χαὶ ὃ οἶνος ἐξαερωϑείη. διὸ εἰ μέλλοι εἰναι μῖξις, xata τινα 

1 φανερώτερον ἃ 6 αἴσϑησις φαντασία a 14 λέγοιμεν ἃ 35 μὴν] 

μέντοι ἃ 
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! 

\ 

ϑάτερον ἄγαν ὑπερβάλλον μεταβάλλῃ εἰς ἑαυτὸ τὸ λοιπόν: οὐχέτι γὰρ 20 
τοῦτο μῖξις ὡς ἔν γε τῇ χατὰ παράϑεσιν συνθέσει δύναται χαὶ τῷ πολὺ 

πάντως ἔσται χαὶ τὴν πρὸς ἄλληλα τῶν μιγνυμένων συμμετρίαν, ἵνα μὴ 14ν 

ὑπερέχοντι συνηρμόσϑαι διὰ τὸ μὴ πάσχειν ὑπ᾽ ἀλλήλων τὰ οὕτω συγ- 
χείμενα. οὐδετέρως μὲν οὖν εὔλογον, οὔτε τὴν χατὰ παράϑεσιν 
ἁρμονίαν, οὔτε τὴν κατὰ μῖξιν εἶναι ψυχήν, ἐπειδὴ οὐδέτερον τὸ ζωτιχὸν 
ἐμφαίνει. ἣ δὲ χατὰ τὴν τῶν μερῶν σύνϑεσιν λίαν εὐεξέταστος, 

τουτέστιν εὐέλεγχτος, διὰ τὸ ἐναργεστέραν ἔχειν τὴν ἀτοπίαν. ἣ μὲν 56 

yap μῖξις ἐν τοῖς συνθέτοις σώμασιν ἐκ τῶν αὐτῶν πᾶσι στοιχείων, χαὶ εἰ 

10 μὴ χατὰ τὸν αὐτὸν ἐν πᾶσι λόγον" ἣ δὲ χατὰ τὰ μέρη οὐδὲ ἐξ ὑποχει- 

μένων τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ πῇ μὲν ὀστέων πρὸς ὀστέα ἢ πρὸς σάρχας, πῇ 

δὲ νεύρων ἢ ἀρτηριῶν, 7 χαὶ ἀνομοιομερῶν πρὸς ἕτερα ARNE ὡς 

χειρὸς πρὸς ὦμον" οὐδὲ ἣ αὐτὴ σύνϑεσις πάντως οὐ γὰρ ἢ αὐτὴ ὀστέου 30 

χαὶ σαρχὸς, χαὶ ὀστέου πρὸς ὀστέον χαὶ σαρχὸς πρὸς νεῦρον. πολλαὶ οὖν 

15 al xa ἕχαστον ζῷον ἔσονται ψυχαί, πολλῶν te τῶν συγχειμένων ὄντων 

μερῶν χαὶ διαφόρων χαὶ πολλαχῶς γινομένων τῶν συνϑέσεων. 

or 

o 

~ 

p. 408 12 Tivos οὖν ἢ πῶς ὑπολαβεῖν χρὴ τὸν νοῦν σύνϑεσιν 

εἶναι; 

Δύο λέγων ἕπεσϑαι ἄτοπα τῇ ὑποϑέσει, ἕν μὲν διὰ τὸ μὴ εὐλόγως 

20 Ἴδας ἀποδοῦναι δύνασϑαι τὴν τῶνδε ἢ ἑτέρων σύνϑεσιν εἶναι νοῦν ἡ ἄλλην 35 

τινὰ ψυχικὴν δύναμιν" ἕτερον δὲ διὰ τὸ ἀπεμφαίνειν παντελῶς πάντα τρόπον 

ἐχ τῆς συνθέσεως τῆς σωματιχῆς τὰς Cwtinds ἀναπλάττοντα οὐσίας. τοῦτο 

γὰρ τὸ πῶς δηλοῖ. 

Ὁ 

p. 408118 Ὁμοίως δὲ ἄτοπον χαὶ τὸν λόγον τῆς μίξεως εἶναι 

95 τὴν ψυχήν. 

Ὁμοίως χατὰ τοσοῦτον, xa ὅσον πλείους καὶ οἱ τῶν μίξεων λόγοι 45 

yal πλείους διὰ τοῦτο χαὶ αἱ ψυχαὶ ἐν ἑχάστῳ. τῷ δὲ πάντα ex τῶν αὐ- 

τῶν εἶναι eae οὐχέτι ὁμοίως ἐχεῖ γὰρ χαὶ διὰ τὸ μὴ ex τῶν αὐτῶν 

εἶναι Βερὼν τὸ ἄτοπον. 1} 15 Ὁ τας οὖν πολλάς τε ψυχὰς ἔχειν, 

80 χαὶ χατὰ πᾶν τὸ σῶμα. ἐν Exdotw EE τῶν ὀργανικῶν μορίων φλέβες 45 

ἀρτηρίαι νεῦρα ὀστέα σάρχες ὑμένεςν χατὰ διαφόρους μεμιγμένα λόγους" 

ὥστε χαὶ πολλὰς εἶναι ψυχάς, χαὶ οὐχ ἐν μόνῳ τῷ ὅλῳ, ἀλλὰ χαὶ ἐν 

ἑχάστῳ τῶν ἀνομοιομερῶν μορίων τὸ πλῆϑος τῶν ψυχῶν εἶναι. 

1 post ἔσται. addendum videtur λόγον 5. 6 οὔτε --- οὔτε scripsi: οὐδὲ --- οὐδὲ Aa 

7 ἡ δὲ -- εὐεξέταστος A: horum loco lemma ἡἣ δὲ σύνϑεσις τῶν τοῦ σώματος μερῶν λίαν 

εὐεξέταστος, πολλαί τε γὰρ συνϑέσεις τῶν μερῶν nal πολλαχῶς eX Aristotele ponit a 

27 at om. A 
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p. 408218 ᾿Απαιτήσειε δ᾽ ἄν τις τοῦτό γε xat παρ᾽ Hpredoxdgons. 14ν 

| Ἐπισημαίνεται χαὶ Euredoxhet ὡς μὴ σαφῶς διορίζοντι τὸ ἐπιγινόμενον 15 
τῆς ζωῆς εἶδος ἀπὸ τοῦ ὑπεστρωμένου αὐτῇ τῆς μίξεως τῶν στοιχείων 5 

λόγου, χαὶ ὡς οὐδὲ αὐτὴν τὴν φιλίαν διαρϑροῦντι, πότερον μόνης ἐστὶ τῆς 
5 χατὰ λόγον μίξεως αἰτία ἢ χαὶ τῆς τυχούσης (κἂν γὰρ πᾶσα μῖξις χατά 

, ΟῚ \ x \ \ lA 5 5 “Ὁ \ \ τὰ \ 

τινα γίνηται λόγον, ἀλλὰ χαὶ τὸ παρὰ φύσιν ἐν αὐτῇ TOAD, χαὶ τὸ χατὰ 
΄ ὯΝ ἡ ΄ \ > τὰ ται \ ~ / A or δ ~ ΄ 

φύσιν δὲ ἐν πλάτει), xat εἰ αὐτὸν τὸν τῆς μίξεως λόγον τὴν τῆς φιλίας 
τίϑεται οὐσίαν, ἣ αἰτίαν μὲν τοῦ λόγου, ἑτέραν δὲ παρ᾽ αὐτόν. εἶτα ἀπορίαν 10 
ἐπιφέρει τοῖς μὴ ὁμολογοῦσιν ἁρμονίαν εἶναι τὴν ψυχὴν χαὶ μίαν ταύτην, 

10 πῶς χαὶ μιᾶς ἀναιρουμένης μίξεως, τῆς xa? ἣν τὸ σαρχὶ εἶναι, χαὶ at τῶν 
ἄλλων ἀναιροῦνται μίξεις μορίων, xatP ἃς αὐτοῖς τὸ εἶναι ὡς ζῴου μορίοις, 
ὡς χαὶ τὴν ψυχὴν ἐξ ἀνάγκης ἀφίστασϑαι τοῦ δεχτιχοῦ γενομένου ἀνεπιτης- 

δείου. τοῦτο μὲν οὖν τὸ ἄπορον τείνει πρὸς τοὺς μὴ ἕνα τὸν τῆς μίξεως 
5 ν᾿ γι 5 \ 7 > σ l4 

οἰομένους εἶναι λόγον, ἀλλὰ πλείους ua’ ἕχαστον. χαὶ ἀναπέμπει ἡμᾶς 

15 εἰς τὸ χαὶ πλείους μα τοὺς λόγους τίϑεσϑαι xa? ἕχαστον τῶν ὁμοιομερῶν 15 
διαφορουμένους, χαὶ ἕνα τὸν τοῦ ὅλου ζῴου ἐχ πάντων συμπληρούμενον, 
ὡς τῶν ἡγεμονιχωτέρων αὐτοῦ φϑειρομένων μορίων χαὶ τὸν ὅλον φϑεί- 

ρεσϑαι. τὸ δὲ ἐφεξῆς αὐτὸ τοῦτο χατασχευάζειν βούλεται τὸ τὴν ψυχὴν 

τὸν τῆς μίξεως εἶναι λόγον, διά τε τὸ ἕχαστον μόριον ψυχὴν ἔχειν χαὶ 

20 διὰ τὸ ἀπολειπούσης τῆς Ψυχῆς φϑείρεσθϑαι τὰ ὄργανα ὡς ἀπολλύντα τοὺς 

λόγους. ἔχει μὲν οὖν ἕχαστον τῶν μορίων ψυχήν, υἱαν ὃὲ χαὶ τὴν αὐτὴν 

ἅπαντα ἕχάστῳ παροῦσαν. χαὶ συντελεῖ ΕΠ λόγος τῆς μίξεως πρὸς τὴν 90 

τῆς ψυχῆς ἘΠ ον (ἐπιτηδείαν γὰρ εἶναι δεῖ τὴν ὑποδεξομένην eae, 

οὐχ αὐτὸς δέ ἐστιν ἣ ψυχή. ἐπεὶ O& ἀπὸ τῆς ψυχῆς χαὶ ἣ ἐν τῇ ὕλῃ 
25 ἐπιτηδειότης, ἔμφασις οὖσα ἐχείνης. uad? ἣν ὃ τῆς μίξεως λόγος, εἰχότως 

ἀπολειπούσης χαὶ ἣ ἔμφασις χαὶ ὃ τῆς μίξεως φϑείρεται λόγος. of μὲν 

οὖν τὸ ἀχίνητον αὐτῆς detxvdvtes λόγοι τὸ ἀσώματον αὐτῆς χαὶ ἀμέριστον 
χατεσχεύαζον" ot δὲ τῆς ἁρμονίας ἐλεγχτικοὶ οὐκ ἐῶσιν ὥς τι τῶν συμ- 2 

βεβηχότων ἀσώματον αὐτὴν φαντάζεσϑαι, ἀλλ᾽ ὡς οὐσίαν χαὶ ὡς ἀρχιχὴν 
80 οὐσίαν: χαὶ γὰρ χινητικὴν τίϑενται, χαὶ ὡς μίαν ἁπανταχοῦ τοῦ σώματος 

παροῦσαν πρεσβεύουσι, xat ὡς συνεχτιχὴν αὐτοῦ χαὶ τῆς πρὸς ζωὴν ἐπι- 

τηδειότητος αἰτίαν. 

Ρ. 408234 Εἰὐλογώτερον ὃ 
νουμένης. 

ἀπορήσειεν ἄν τις περὶ αὐτῆς ὡς χι- 
ς τὰ τοιαῦτα ἀποβλέψας. -ὦ 7 [0] 

35 Ἐπειδὴ χαὶ ἀσώματος 4 ψυχὴ xat ὡς οὐσία ἀσώματος, διαχρίνει διὰ 32 

τῶν προχειμένων τήν τε χαραχτηριστιχὴν τοῦ ζῶντος σώματος ψυχήν. xa)’ 

ἥν ἐστι ζῶν χαὶ ζωτιχῶς χινούμενον. χαὶ τὴν ὡς χινοῦσαν χαὶ τῷ ζῶντι 
Ὁ " 3S ὦ \ \ ») ~ 

ὡς ὀργάνῳ χρωμένην" χαὶ πρός γε διττὴν ταύτην ἰδεῖν, τὴν μὲν ἐν τῷ χι- 

Wes 
10 σαρχὶ correxi: σαρκίον Aa 22 παροῦσα a 24 χαὶ ἐν ἡ τῇ ἃ 21 αὐτῇ 

(post ἀκίνητον) A 
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νητιχῷ μόνῳ τῶν σωμάτων οὐσιωμένην, ἑτέραν παρὰ τὴν τῶν σωμάτων [ὅτ 

ce 

χρῆσιν οὐκ ἔχουσαν ἐνέργειαν, τὴν δὲ ὡς xat xa? ἑαυτὴν ἐνεργοῦσαν 80 
>) χαὶ τότε παντὸς χωριζομένην σώματος. ἣ τοίνυν εὔλογος περὶ αὐτῆς ὡς 

χινουμένης ἀπορία εἰς τὴν δριστικὴν τοῦ ζῶντος σώματος ἀποβλέπει ψυχήν. 

αὕτη γὰρ ὡς ζωτιχῶς χινουμένου οὖσα ἐντελέχεια δόξοι ἂν τὰ τοῦ χατ᾽ 
αὐτὴν δριζομένου ἀναδέχεσθαι πάϑη. πάλιν δὲ ὑπομνηστέον, ὡς ἄλλη 
wey ἢ ὡς φυσικῶς χινουμένου σώματος χίνησις, ὡς 7 ἄνω τοῦ πυρὸς φορά, 

ἄλλη δὲ ἢ ὡς ἐμψύχου, ὡς αὔξησις χαὶ βάδισις χαὶ πτῆσις, χαὶ ὡς μεριστὴ 
ἑχατέρα χαὶ διὰ τοῦτο μεριστῆς οὖσα οὐσίας. τοιαύτη δὲ ἣ εἰδοποιουμένη, 

ἀλλ᾽ οὐχὶ ἣ εἰδητική- διὸ ὥσπερ ἐν τῷ Z τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ ἀχί- 

νητον τὸ φυσιχὸν δείκνυσιν εἶδος, χαίτοι τοῦ χινουμένου ὃν δριστιχόν, οὕτως 
ἐνταῦϑα χαὶ τὴν τοῦ ζωτιχῶς χινουμένου χαραχτηριστιχὴν ψυχήν. διττῶν 

δὲ οὐσῶν τοῦ ζῶντος ἐνεργειῶν, τῶν μὲν τὸ σωματιχὸν μᾶλλον ἐμφαινουσῶν, 

τῶν δὲ τὸ ζωτιχόν, αὐξήσεως μὲν χαὶ βαδίσεως τὸ σωματοειδές, αἰσϑήσεων 
δὲ χαὶ ἡδονῶν χαὶ ὁμοίων τὸ ζωτιχόν, at μὲν πρότεραι ὁμολογουμένως εἰσὶ 

ἶναι χινήσεις᾽ παϑεῖν μὲν γάρ τι δε ξ Φ 

~ » Χ 

χαὶ τὸ ὄργανον, σῶμα ὄν, χίνησις ὃς ἢ τοῦ σώματος πεῖσις. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

΄ 

χινήσεις, αἱ δὲ δεύτεραι δοχοῦσιν 

~ > ~ D3 c oh 4 - > A) a ne vy ξ ““π - ζῶν ἐστι σῶμα, οὐχ ἁπλῶς πάσχει ἀλλὰ μετὰ τῆς ζωτιχῆς ἐνεργείας. τὸ 

δὲ ζωτιχὸν μᾶλλον ἐμφαίνουσαι ἐνέργειαι μᾶλλον ἂν ἢ χινήσεις εἶεν. διὸ 
\ 

i 

xat xwetoda ἔφη xat αὖϑις ἐξ ὑποϑέσεως" 

p.408»5 Et γὰρ χαὶ ὅτι μάλιστα τὸ λυπεῖσθαι 7 χαίρειν ἢ δια- 

νοεῖσθαι χινήσεις εἰσί, xat ἕχαστον χινεῖσϑαι. 

5) \ Neu ΄ ~ ΄ 5 Ὑ + ὁ = ὦ , 
Exedy τὸ ἀνθρώπειον ζῷον λογικόν ἐστιν, ἔσται χαὶ 4 τοῦ ὀργάνου 

« ΧΕ. ἫΝ ΄ δ. 9, > Pi rae) Ae Ἂ \ \ > \ ~ 
δριστικὴ διανοητιχή. ἀλλ᾽ od μόνη ἢ χινητικὴ ζωὴ χαὶ od τὸ λυπεῖσϑαι 
Ἂ ΄ > > ~ ΄ Υ a) ~_¢ v 

ἢ χαίρειν μόνα, ἀλλὰ χαὶ τὸ διανοεῖσθαι χίνησις ἔσται ἢ χινεῖσϑαι. ἄμφω 

γὰρ περὶ αὐτῶν εἴρηται, τὸ μὲν, εἰ αὐτὴν τὴν μετὰ πάϑους ἐνέργειαν τὸ 

χαίρειν χαὶ τὸ διανοεῖσθαι νοοῖμεν, τὸ δὲ. εἰ τὴν xat ἐνέργειαν μέϑεξιν. 

ὡς γὰρ τῆς λευχότητος τὸ λελευχάνϑαι, οὕτω xat τῆς χινήσεως τὸ χινεῖσϑαι 
~ 

χαὶ τὸ ἐνεργεῖν τῆς ἐνεργείας διενήνοχεν. 

p.408b7 Τὸ δὲ χινεῖσϑαί ἐστιν ὑπὸ τῆς Ψυχῆς. 

Τὰ μὲν προειρημένα τὴν τοῦ ὀργάνου, ὅπερ ἦν τὸ ζῶν σῶμα, ὡς 
τοιούτου χαραχτηριστιχὴν ἐξέφαινε ζωὴν διὰ τῶν προσηχουσῶν αὐτῇ ἐνερ- 

ἔνην τῷ ὀργάνῳ ἄνεισι ψυχήν. διὰ τὸ πᾶν μὲν τὸ χινούμενον ὑπό τινος ν | Ἵ ’ Ne? ᾿ ‘ 
~ nn Ἃ nN ~ -" ς ~ ») ~ 

χινεῖσϑαι, TO ὃὲ ὀργίλως ἢ διανοητιχῶς χινεῖσϑαι ὑπὸ Ψυχῆς εἶναι od τῆς 

xa ἣν χινεῖται, ἀλλὰ τῆς Sy’ ἧς, διοριζομένης καὶ ταύτης ἐκ τῆς ἐνερ- 

40 

40 

5 

8 ἔμψυχον a 10 ἐν τῷ Z τῆς Μετὰ τὰ φυσικά] Metaph. Z 8. 10 (?) 20 χινεῖσϑαι] 

immo (Goxetv) χινήσεις εἶναι 25 κινεῖσϑαι] κινήσει A! 27 μέϑεσιν a 



58 

10 

15 

20 

30 

390 

SIMPLICII IN L. DE ANIMA I 4 [Arist. p. 4087. 11. 15] 

yelas* αὐτὸ γὰρ τὸ χινεῖν ταύτης ἴδιον χαὶ οὐ συμπεπλεγμένον τῷ xt- Lov 
γεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ὡς ποιητιχὸν προσεστὼς αἴτιον. διαχέχριται δὲ ἣ τοιαύτη 

AY Ὁ la @ Ni {2 > > ~ ) Oo \ τ δ ~ 9 ~ ζωὴ τῆς πρότερον, ἣ τὸ Sy’ οὗ tod xa? 6, xat ἡ τὸ χαϑαρῶς ἐνεργοῦν 10 
τοῦ συμπεπλεγμένως ταῖς σωματιχαῖς χινήσεσιν. ἃ δὴ ual ἐφεξῆς avtt- 
παρατιϑεὶς ἐναργῶς τὸ διάφορον τῆς τε xa ἣν αἱ χινήσεις χαὶ τῆς O¢” 

ἧς παρίστησιν. 

p.408>7 Οἷον τὸ ὀργίζεσϑαι ἢ φοβεῖσϑαι τῷ τὴν καρδίαν ὡδὶ 
χινεῖσϑαι. 

Tod γὰρ ζῴου ταῦτα, διὰ τὸ τὰς ζωτικὰς ἐνεργείας μετὰ σωματιχῆ)ς 15 

γίνεσϑαι χινήσεως 7 φορᾶς ἢ ἀλλοιώσεως, ὡς ἐπὶ ὀργῆς μὲν πηδώσης τῆς 
χαρδίας, ἐπὶ δὲ φόβου χαταψύξεως σημαινούσης, ἐπὶ δὲ τοῦ διανοεῖσθαι 

ξηρότητός τινος ἐνίοτε. 

p. 408011 Τὸ δὲ λέγειν ὀργίζεσϑαι τὴν ψυχήν. 

Ἐπειδὴ τὸ ὀργίζεσϑαι xat μανϑάνειν χαὶ διανοεῖσϑαι δὲ, ὅσον εἰς τὸ 51 

ζῷον χαϑήχει, χινεῖσϑαί πώς ἐστιν, οὐχ ἄν εἴη τῆς ψυχῆς ἀλλὰ τοῦ ζῴου, 
ὥσπερ οὐδὲ τὸ ὑφαίνειν 7 βαδίζειν: χαὶ γὰρ ταῦτα τοῦ συναμφοτέρου, εἰ 
χαὶ ταῦτα πλέον τὸ σωματοειδέστερον ἐμφαίνει ἢ τὸ ὀργίζεσϑαι. ἀλλὰ 
τὸν ἄνϑρωπον τῇ ψυχῇ" τῇ μὲν δριστιχῇ τοῦ ὀργάνου, ὡς χατ᾽ αὐτὴν 
ὀργιζόμενον χαὶ διανοούμενον χαὶ ὅλως ζωτιχῶς χινούμενον, τῇ δὲ χινητιχῇ 2 Φ 

ὡς ὑπ᾽ αὐτῆς χινούμενον. φαίνεται δὲ τῇ Ψυχῇ εἰπὼν οὐ τῇ δριστιχῇ 
τοῦ ὀργάνου, ἀλλὰ τῇ χινητιχῇ, ἣν χαὶ μᾶλλον χαλεῖ ψυχήν" τὴν ya 5) Ἶ ᾿ 3 

ἑτέραν ἢ εἴδωλον ψυχῆς ἢ οὐχ ἄνευ ψυχῆς. δηλοῖ ὃὲ ἐπιφέρων χαὶ τάδε. 

p.408b15 Τοῦτο δὲ μὴ ὡς ἐν ἐχείνῃ τῆς χινήσεως οὔσης, ἀλλ᾽ 
OTe μὲν μέχρις ἐχείνης, δτὲ δὲ ἀπ᾽ ἐκείνης. οἷον ἢ μὲν αἴσϑησις 

ἀπὸ τῶνδε, ἣ δ᾽ ἀνάμνησις ἀπ᾽ ἐχείνης ἐπὶ τὰς ἐν τοῖς 
αἰσϑητηρίοις χινήσεις ἢ μονάς. 

Av ὧν ἐναργέστερον διαχρίνει τὴν χινητικὴν ψυχὴν ἀπὸ τῆς τοῦ ὀρ- 81 
γἸάνου χαραχτηριστικῆς ζωῆς. αὕτη γὰρ εἰ χαὶ μὴ αὐτὴ χινεῖται, ἀλλ᾽ 
ὅμως ἐν αὐτῇ πως ἣ χίνησις, διὰ τὸ χατ᾽ αὐτὴν τὸ χινούμενον ὁρίζεσϑαι. 
3 st vad i“ PN) ~ DYE δι ς / 5 ~ 5 > > 

ἐν δὲ τῇ χινούσῃ οὐδαμῶς, ὡς xat’ ἐνέργειαν ἱσταμένῃ ἀμερῆ, ἀλλ΄ οὐ 
΄ " ἊΝ ~ , 

ὑεριστήν, εἴτε αὐτὸ χινοίη τὸ ὄργανον, εἴτε χινηϑέντος ἔξωϑεν τοῦ ζῴου 
τὴν χριτικὴν τοῦ χινήσαντος προβάλλεται ἐνέργειαν χατ᾽ αὐτὸ στᾶσα αὐτοῦ 3 

τὸ εἶδος. ὁτὲ μὲν γάρ φησι μέχρι ἐχείνης ἣ χίνησις, οὐχ ὅτι χαὶ ἐν ἐχείνῃ 
ς \ 

(τοῦτο γὰρ ἀπέφησεν), ἀλλ᾽ ὅτι ἣ ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ γινομένη χίνησις ὑπὸ 
τοῦ αἰσϑητοῦ δηλαδὴ εἰς τὴν χαϑαρὰν χριτιχὴν ἐχείνης ἀποπερατοῦται ἐνέρ- 

9 τὰς ἐνεργείας τὰς ζωτιχὰς a 14 δὲ om. ἃ 11 ἐμφαίνη ἃ 25 τωνδί a 

32 zat’ αὐτοῦ A} 
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γειαν. ἣ δὲ ἀνάμνησις ἀπ᾽ ἐχείνης ἐπὶ tac ἐν τοῖς atodyrtyptots lbv 
χινήσεις ἢ μονάς, ὅτε ἣ χινοῦσα ἀφ᾽ ἑαυτῆς διὰ τῆς ἀναμνήσεως ἐγειρομένη 

Ὁ ῬΑ 5 / \ ~ σ 5 ΄ Ὑ 5 X σ \ Bens, a 

χινεῖ 7 ἠρεμίζει τὸ ζῷον, ὅπερ αἰσϑητήριον ἔφη. εἰ δὴ ἕτερον τὸ ἀφ᾽ οὗ 
\ \ pee Teg ¢ "4 (- ! N leg > a > + ~ Ὁ yy. \ 50.359 χαὶ τὸ ἐφ᾽ 6, ἑτέρα 7 ψυχὴ αὕτη, εἰς ἣν ἀποτελευτᾷ ἢ αἴσϑησις χαὶ ἀφ᾽ 40 

5 ἧς ἄρχεται ἢ ἀνάμνησις, παρὰ τὸ ζῶν σῶμα. οὐ γὰρ ὡς σώματος ἁπλῶς 
ἣ αἴσϑησις ἀλλ᾽ ὡς ζῶντος, οὐδὲ ὡς σώματος ἢ τοῦ αἰσϑητηρίου χίνησις 

χαὶ μονή. τῷ δὲ ζῶντι συνείληπται χαὶ ἢ χαραχτηριστιχὴ αὐτοῦ ζωή, χαὶ 
οὔτε ἐπὶ ταύτην ἀπὸ τοῦ ζῶντος ἢ ἀναφορὰ οὔτε ἀπὸ ταύτης ἐπὶ τὸ Cov" 
οὐ yap ἔχει οἰχείαν παρὰ τὸ σῶμα ἐνέργειαν οὔτε χριτιχὴν χαϑαρὰν οὔτε 

10 ἀρχικήν, ἅτε τοῦ ἀρχομένου οὖσα δριστιχὴ καὶ τὸ χριτιχὸν ἐμπαϑὲς διὰ 
τὸ σῶμα ἔχουσα. χρὴ ὃὲ χαὶ τὴν αἴσϑησιν εἰς χαϑαρὰν στῆναι ἐνέργειαν 4 

χαὶ τὸν χατὰ τὸ εἶδος τοῦ αἰσθητοῦ ὅρον. αὕτη μὲν οὖν ἣ τῆς χινούσης 
Ψυχῆς πρὸς τὴν τοῦ χινουμένου ὡς ζωτιχῶς δὲ χινουμένου χαραχτηριστιχὴ 

ζωὴ οὐχ ἀνθρώποις μόνοις ἀλλὰ χαὶ πᾶσι προσήχει ζῴοις. ἢ δὲ ἀνϑρω- 
15 πίνη ψυχή, ἣν νοῦν χαλεῖ, χινητικὴ ἐνεργείας. ἐγγίνεσϑαι γοῦν αὐτήν φησι 

> > ~ > \ ΄ ~ 

δηλαδὴ τῷ σώματι, ἀλλὰ ποτὲ xal ὡς χωριστήν, ὅπερ ἀλλαχοῦ φησιν 
ἐπεισιοῦσαν, χαὶ οὐσίαν τινὰ εἶναι ἀποφαίνεται, οὐχ ὅτι μὴ αἱ ἄλλαι 
ψυχαὶ οὐσίαι (πᾶσα γὰρ ζωὴ οὐσία), ἀλλ᾽ ὡς ἄυλον ὑπάρχουσαν χαὶ xa? 50 
αὑτὴν ὑφεστῶσαν. τὸ δὲ τὶς πρόσχειται, ἵνα τὴν πρὸς τὰς ἀεὶ μενούσας ἐν 

20 ἑαυταῖς ὕφεσιν αὐτῆς δηλώσῃ. οὕτω γὰρ xa}? αὑτὴν ἀσώματος χαὶ ἄυλος, 
ὡς ποτὲ χαὶ σώματι ἐγγινομένη χαὶ εἰς ὕλην ῥέπουσα οὐ φϑείρεσϑαι. 

p. 408υ190 Μάλιστα γὰρ ἐφϑε 

Ὅτι μὲν κατὰ στέρησιν ἣ φϑορά, αὐτὸς ἐν τῷ πρώτῳ ἡμᾶς διδάσχει 16r 
- ~ 7 ~ Ὁ ΄ WwW 

25 τῆς Φυσιχῇς ἀχροάσεως. τῆς δὲ στερήσεως οὔτε τὸ εἶδος δεχτιχὸν οὗ 7 

στέρησις (οὐδὲν γὰρ τοῦ ἀντιχειμένου δεχτιχόν), οὔτε τὸ συμφυῶς τοῦ εἴς 

δους μετέχον, ὡς οὐδὲ τὸ πῦρ ψυχρότητος διὰ τὸ τοῦ ἐναντίου συμφυῶς 5 

μετέχειν: ὡς πᾶν τὸ φϑειρόμενον διὰ τὴν ἐν τῷ ἐπιχτήτως δεχομένῳ ὑπό- 

στασιν φϑείρεσϑαι: ἐχεῖνο γὰρ τῶν ἐναντίων dextrxdv. ἥτις οὖν ψυχὴ 

80 χαϑ᾽ αὑτὴν ὑφέστηχεν χαὶ οὐχ ἐν τῷ ἐπιχτήτως ζῶντι τὸ εἶναι ἔχει, 

πάντως ἄφϑαρτος. διὸ τῷ χωριστῷ τῆς ψυχῆς ἐπερειδόμενος τῷ λογικῷ 

ἄφϑαρτον εἶναι ἀποφαίνεται χἀν τῷ τρίτῳ χἀν τούτοις. ἣ μὲν οὖν τοῦ 
ὀργάνου χαραχτηριστιχὴ ζωὴ χαὶ ἣ ἐν τῷ χρῆσϑαι τῷ ὀργάνῳ ὅλη οὐσιω- 10 

μένη οὐχ ἂν ἐχείνου ἄνευ ὑποσταίη, ὡς εἰ φϑαρτὸν ἐχεῖνο εἴη. φϑαρτὴν 

35 χαὶ τὴν τοιαύτην ἀποφαίνειν ζωήν, εἰ μὴ χαὶ ἀφϑάρτου τινὸς εἴη ὀχήματος 

ἢ χαραχτηριστικὴ ἢ χινητική. 4 δέ ye χαὶ χωριστὰς ἔχουσα ἐνεργείας, 
ἣν νοῦν προσαγορεύειν 6 ᾿Αριστοτέλης εἴωϑεν, ὡς 6 πλωτὴρ τῆς νεὼς οὐχ 
“ Ἀ ΞῚ d Ku ¥ OC / oO \ ς / ~ 

q] πλωτὴρ ἀλλ᾽ ἢ ἄνθρωπος χωρίζεται, οὕτω χαὶ 7 τοιαύτη χωρισϑεῖσα 

τοῦ ὀργάνου ψυχὴ ὑποστήσεται. εἰσὶ δὲ τῆς λογιχῆς ψυχῆς χωρισταὶ αἱ 

16 χωριστάς A ἀλλαχοῦ] ef. de Anim. gen. B 3 p. 74628 24 μὲν] δὲ A ἐν τῷ 

πρώτῳ — τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως] Phys. A 9 31 τὸ λογικὸν a 32 χἀν τῷ τρίτῳ] 

Ἃ6. Ἀπ. ΓΤ 9 
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πρὸς ἑαυτὴν ἐπιστρεπτιχαὶ χαὶ at τῶν χρειττόνων ϑεωρητιχαί, αἱ αὐτοῦ tod 16r 
ἰδίου ἀντιληπτιχαί, at παντὸς εἴδους γνωστιχαὶ χαὶ εἰς τὸ ἀμερὲς τὰς πολ- 15 
has συναιροῦσαι ἰδιότητας. 6 δὲ ᾿Αριστοτέλης τεχμαίρεται τὸ χωριστὸν τῆς 
λογικῆς ἐνεργείας ἐχ tod ἀντιχειμένως τῷ σώματι ἀχμάζειν αὐτήν ἀχμάζει 

5 γάρ, ὅταν παραχμάζῃ τὸ σῶμα ὡς ζῶν, δηλαδὴ ἐν τῷ γήρᾳ. τότε γὰρ 
αμασρουμένου τοῦ σώματος χαὶ τῶν χρωμένων αὐτῷ ζωτιχῶν δυνάμεων 
Guvdpotepov ἐνεργουσῶν διὰ τὴν τοῦ ὀργάνου ἀσϑένειαν, οἷον τῶν τε αἰσϑη- 
τιχῶν χαὶ τῶν ὀρεχτιχῶν, εὐσϑενεστέρα ἣ λογικὴ ἐπιτελεῖται ὡς οὐ συγγι- 20 

νομένη οὐδὲ συμφϑειρομένη τῷ σώματι" ἀχμάζοντί τε γὰρ ἂν συνήχμαζε 
10 χαὶ γηράσχοντι συνεμαραίνετο. τὸ μὲν οὖν συγγινόμενον χαὶ συμφϑειρό- 

μενον συναύξεσθϑαί τε χαὶ συμφϑίνειν ἀνάγκη: ὅϑεν τὸ μὴ συναυξόμενον 
υηδὲ συμφϑῖνον οὔτε συγγίνεται οὔτε συμφϑείρεται. οὐχέτι δὲ τὸ ἀνάπαλιν, 
εἰ τὰς ἐνεργείας τι ἔχοι συναχμαζούσας ἣ συμφϑειρομένας τῷ ὀργάνῳ, 

ἤδη συγγίνεται πάντως χαὶ συμφϑείρεται τοῦτο τῷ σώματι" ἐνίοτε γὰρ 
15 οὐ τῷ αὐτό τι πάσχειν ἀλλὰ διὰ τὸ ὄργανον ἣ δι᾿ αὐτοῦ ἐνέργεια ἐπι- 9 

δίδωσιν ἢ ἀμυδροῦται. ὃ χαὶ αὐτὸς βουλόμενος ἐπισημαίνεται, ὡς οὐχ εἴ 

ποτε τὸ ϑεωρεῖν μαραίνεται ἐν νόσοις ἣ μέϑαις, ἤδη χαὶ τὸ νοοῦν πάσχειν 
ἀνάγχη" οὐδὲ γὰρ ἣ xat ἐνέργειαν αἴσϑησις ἀμυδροῦται τῷ τὴν αἰσϑη- 
τιχήν τι πάσχειν ψυχήν, ἀλλὰ τῷ τὸ ὑποχείμενον ὄργανον. εἰ οὖν λάβοι 

20 ὃ πρεσβύτης ὄμμα (τοιονδίδ, βλέποι ἂν ὥσπερ ὃ νέος. οὕτως οὖν 
χαὶ τὸ νοεῖν ἐν ταῖς παρὰ φύσιν διαϑέσεσι παραποδίζεται ἄλλου τινὸς 
ἔσω φϑειρομένου, αὐτὸ δὲ ἀπαϑές ἐστι τὸ νοοῦν δηλαδή. διὰ τί οὖν 80 
ἣ μὲν αἴσϑησις ἐν τῷ γήρᾳ παραποδίζεται χατὰ τὰς ἐνεργείας, οὐχὶ δὲ χαὶ 
ἣ νόησις; ἐπειδὴ, ὡς χαὶ αὐτὸς προϊὼν ἐρεῖ, ἢ μὲν χρῆται ὡς ὀργάνῳ τῷ 

σώματι, διὸ χαὶ ὑπὸ τῶν σφοδροτέρων αἰσϑητῶν ἀμβλύνεται πρὸς τὴν 
τῶν ἐλαττόνων χατάληψιν, ἣ δὲ λογικὴ ϑεωρία οὐ χρῆται, χἂν διὰ τὴν 

πρὸς αὐτὸ σύνταξιν παραχολουϑοῦν ἔχῃ χαὶ συνδιατιϑέμενόν πως, ὡς τὸ ἐν 

τῷ οι 

φωτὶ σῶμα τὴν σχιάν: ἀνάπαλιν γοῦν αὐτὴ éx τῆς τῶν μειζόνων ϑεωρίας 35 

ἐπιρρώννυται πρὸς τὴν τῶν ἐλαττόνων. ἀλλ᾽ εἰ μὴ χρῆται, πῶς ὅλως 
30 ἄλλου τινὸς ἔσω φϑειρομένου ἣ πνεύματος 7] χράσεως μαραίνεται τὸ νοεῖν ; 

διὰ τὴν πρὸς αὐτὸ σχέσιν χαὶ σύνταξιν χαὶ τὴν χατά τινας ἐνεργείας 
χρῆσιν, εἰ χαὶ μὴ χατὰ τὰς ϑεωρητιχάς᾽ ὡς χαὶ 6 χυβερνήτης Ox avta- 

γεμιῶν χαὶ χλύδωνος οὐ πρὸς μόνην τὴν τῆς νεὼς παρεμποδίζεται χρῆσιν, 

ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὰς χωριστὰς τῆς νεὼς ἐνεργείας, διὰ τὴν ταραχὴν οὐδὲ 
» vr “ ΓΑ ao \ > , >) ΄ ~ 

35 ἐχείνας οἷός τε ὧν προβάλλειν. οὕτω χαὶ εἰ βελόνην τις ἀπαρτήσειε τοῦ 40 

χαρποῦ, πρὸς τὸ ῥάπτειν αὐτῇ χρωμένης τῆς χειρὸς ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὸ 
πλάττειν, οὐδενὸς πρὸς τοῦτο δεομένης ὀργάνου, ἀλλὰ τὸ χατὰ φύσιν μὲν 

μέγεϑος χαὶ τὴν οἰχείαν βαρύτητα ἐχούσης τῆς βελόνης οὐδὲν πρὸς τὴν 
7, ~ X+a\ , , “ἢ ’ 4 ΄ hs S\ \ 

ταύτης χρῆσιν οὐδὲ πρὸς τὸ πλάττειν τι χωλύεται ἢ yelp’ βάρος δὲ πολὺ 

40 προσλαβούσης οὐ πρὸς τὴν ῥαπτιχὴν μόνην ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὴν πλαστιχὴν 

ἐμποδίζεται. οὕτως οὖν χαὶ ἣ λογικὴ ψυχὴ χατὰ μὲν τὰς πραχτιχὰς 

9 ἂν correxi: οὐ ἃ: om. A 10 συμφϑειρόμενον correxi: φϑειρόμενον Aa 13 ἔχει a 
14 τοῦτο scripsi: τούτω. Aa 17 τὸν νοῦν a 20 τοιονδί ex Aristotele addidi 

24 ἐρεῖ] de An. I’ 4 

———— ἄρδω 
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γνώσεις χρωμένη τῷ σώματι, οὐ μὴν xat χατὰ τὰς ϑεωρητιχάς, βαρυνομένου 
αὐτοῦ χαὶ παρὰ φύσιν διατιϑεμένου παραποδίζεται ταρασσομένη, ἕως ἂν αὖ- 

τῷ συντάσσηται χαὶ ὅλως ἔξω ῥέπῃ. οὐχὶ δὲ ἐν τῷ γήρᾳ, τῷ μὴ ταράσ- 
σεσϑαι ἐν ταῖς χατὰ φύσιν τοῦ σώματος διαβολαῖς. 

p. 408>25 Τὸ δὲ διανοεῖσϑαι χαὶ φιλεῖν ἡ μισεῖν οὐχ ἔστιν ἐχείνου 
΄ > \ ~o ~ 5 ~ wT 3 a " 

Tao, ἀλλὰ τοῦδε τοῦ ἔχοντος ἐχεῖνο, ἧ ἐχεῖνο ἔχει. 

>) A 2 X Nie ie ΝΕ a4 ~ 3 ~ ~ ~ , 

Ἐπειδὴ τὴν διάνοιαν λογικὴν οὖσαν γνῶσιν ἐν τοῖς τοῦ xowod πάϑεσιν 
ἐτίϑετο, νῦν G& τὸν νοῦν anady τίϑεται καὶ ἐγγίνεσθαι. λογικὴ δὲ γνῶσις 

\ ἐξ as oN) 4 \ 5: NX Ὁ δ ~ κω χαὶ ὃ νοῦς διορίζεται, ὡς διάνοιαν μὲν αὐτὸς χαλεῖ τὴν τοῦ λογιχοῦ ζῴου 
χαραχτηριστικὴν ζωὴν χαὶ διανοεῖσϑαι τὸ τοῦ λογικοῦ ζῴου μετὰ πάϑους 

ἐνέργημα, οὗ χαὶ τὸ φιλεῖν χαὶ τὸ μισεῖ ῦν δὲ αὐτὴν τὴν λογικὴν ψυχή ἐργημα, τὸ φιλε τὸ μισεῖν, νοῦν GE αὐτὴν τὴν λογικὴν Ψυχὴν, 
BS ε ΄ 5 ΄ » ¢ ~ " ε 
ἢ ὡς χρωμένην ὡς ὀργάνῳ | tH soviet, οἷος ὃ πραχτιχὸς νοῦς, ἣ ὡς 

δέτε \ Dm ~ fe Se τ = Eee » NNEC Be AN i een ta xa? ἑαυτὴν ἐνεργοῦσαν οἷος ὃ ϑεωρητιχός. ἄμφω δὲ ἣ αὐτὴ ἐνεργοῦσα 
δ Vv ΄ ~ c ~ ς » 5 ΄ 

ς ἀπαϑὴς χαὶ ὡς ἔχουσά τι ϑεῖον ὑμνεῖται διὰ τὸ ὄντως ἀρχικὸν σωμάτων, 
διὰ τὸ εἰς ἑαυτὴν ἐπιστρεπτιχόν, διὰ τὸ ποτὲ πάντῃ ἀρρεπές, διὰ τὴν πρὸς 

a ἃ χρείττω συναφήν. 

τ ~ 

p. 40830 Ὅτι μὲν οὖν οὐχ οἷόν te χινεῖσϑαι τὴν ψυχήν, φανερὸν 
ἐχ τούτων. 

~ ) i ~ e ~ ~ Emmet) τὰς μεριστὰς καὶ συνεχεῖς καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν μόνας αὐτῷ οἵ 
οε- 

δοχται χινήσεις χαλεῖν, ὧν μάλιστα ἣ λογιχὴ ἌΣ ψυχή. 

p. 408032 Πολὺ δὲ τῶν εἰρημένων ἀλογώτατον τὸ λέγειν ἀριϑμὸν 

εἶναι τὴν ψυχὴν χινοῦντα ἑαυτόν. 

Ὅτι μὲν τὸν Ξενοχράτους τῆς ψυχῆς δρισμὸν διαχαϑαίρει, ἵνα μὴ χατὰ 

τὴν συνήϑη τῶν ὀνομάτων χρῆσιν ἀχούωμεν, φανερόν. ὃ ὃὲ πραγματειώδης 

αὐτῷ τέταται σχοπὸς παντὸς μερισμοῦ τὴν ψυχικὴν οὐσίαν Bee Le 

δεῖξαι, οὐ τοῦ χατὰ συνέχειαν woven τς γὰρ ὦ δέδειχεν. το 

αὐτὴν τὰς σωματιχὰς χινήσεις δεδειχὼς χαὶ zat? ὅρους ἀεὶ ERE χαὶ 

οὐ μέρεσι τ ἢ τὸ ὅλον γινώσκουσαν, δι’ ὧν οὐ μόνον ὅτι οὐ σῶμα 
> a) 

ἃ ἄλλο τι μέγεϑος ἔχειν ἐδείκνυτο), ἀλλ᾽ ἐπ τιν ὃ συνήϑως dd χα 
uf 2 λ Nuon? 

γόμενος ἀριϑμὸς 6 te ἐκ μονάδων, οἷος ὃ μαϑηματιχός, χαὶ 6 ἐχ σωμάτων 

ιαιρέτων ἢ ἐνεργείᾳ μόνον 7 χαὶ δυνάμει χαὶ τ πεῖ, ὡς ot περὶ Δη- 
x ~ > f 

μόχριτον ὑπετίϑεντο, ἢ ὅλως τῇ ϑέσει an’ Ὁ αν χεχωρισμένων μεριστός 

ἐστιν, αὐτός τε ἐν clearest ἐσθ χαὶ τὰ συμπληροῦντα exe Us- 

ριχὰ χαὶ ἀπεστενωμένα, διὰ τῶν πρὸς Ξενοχράτην ἀντιρρήσεων ὅτι οὐδὲ 
¢ Al 

οὕτω μεριστὴ 7 ψυχὴ δείχνυσιν, οὔτε ως ὃ ἀριϑμὸς οὔτε ὡς μονάδες 7 

6 τουδὶ a ἐχεῖνο om. A 11 ἐνέργειαν A! 14 ὄντος ἃ 17 φανερὸν] 

φανέστερον A 32 χεχωρισμένον ἃ 35 ὃ om. ἃ 
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ε 

στιγμαί, ἐξ ὧν ὡς ἀδιαιρέτων 6 ἀριϑμός. ὃ γὰρ ἐχ σωμάτων τινῶν ἀριϑμὸς 16v 
ὡμολογημένως αὐτῇ οὐ προσήχει, εἴ γε μηδὲν ἔχει μέγεϑος. 6 μὲν οὖν 20 

Ξενοχράτης ἀριϑμοὺς τὰ εἴδη χαὶ αὐτὸς προσαγορεύων χαὶ πᾶν εἶδος ἀμέ- 
ριστον εἰδώς, τὸ δὲ χινούμενον μεριστὸν χαὶ πάντως μετὰ τὰ εἴδη, τὴν με- 
σότητα τῆς ψυχῆς διὰ τῶν ἄχρων ἀμφοτέρων δηλοῖ, ἀριθμὸν χινούμενον 
αὐτὴν εἰπών, ὡς οὐχ ἁπλῶς οὖσαν εἶδος ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο εἰς μερισμὸν 
ὑποβάν, οὐ μερισϑὲν τελέως ἀλλ᾽ οὐδὲ μεῖναν εἶδος, τῷ χαλάσαι χαὶ 

ἐχλῦσαί πως τὴν ἀμέριστον ἕνωσιν μεταξὺ γενόμενον. χαὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ 
χινούμενον ἁπλῶς ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἔφη χινοῦντα, ἵνα χαὶ τὸ ἴδιον ἐμφήνῃ τῆς 
μεσότητος χεχαλασμένης μέν, ὅπερ ἣ χίνησις σημαίνει, οὐχ οὕτω δὲ ὡς 
τοῦ αὐτοῦ ἀποσπασϑείσης. ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης ἀριϑμιόν τε τὸ μεριστὸν ἀχούων 
πλῆϑος χαὶ χίνησιν τὴν χατὰ συνέχειαν προϊοῦσαν, ἀναγχαίως ἄμφω τῆς 
ψυχῆς ἀποφάσχει, ὡς διὰ τὴν μεσότητα παντὸς ὑπερέχουσαν μερισμοῦ. 
τὰ μὲν οὖν ἐχ τοῦ χινεῖσϑαι συμβαίνοντα χαὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι χι- 
νεῖσϑαί φασιν αὐτὴν ἀχολουϑεῖ, ἰδίᾳ δὲ ἐχ τοῦ λέγειν αὐτὴν ἀριϑμόν᾽ 
διχῇ ἐνιστάμενος, χαὶ ὅτι ἀριϑμὸν ὅλως λέγει τὴν ψυχήν, xat ὅτι ἀριϑμιῷ 
τῷ ἐχ μονάδων ἣ ἐχ σημείων ἀσύγχλωστος ἢ χίνησις. 

p. 40921 Πῶς γὰρ χρὴ νοῆσαι μονάδα χινουμένην: 

εριστὸν γὰρ τὸ μεριστῶς ἐνεργοῦν, ἀμερὴς OF ἢ μονάς. χαὶ ὑπὸ € ξ 5 1 μ Se 

τίνος χαὶ πῶς; οὔτε γὰρ by ξαυτῇς, ἐπειδὴ διάφορος ἣ χινητιχὴ παρὰ 

τὴν ὡς χινουμένου ἰδιότης, ἢ 68 μαϑηματικὴ μονὰς οὔτε τὴν ἑτέραν ἐμ- 

φαίνει τούτων οὔτε Tov χαὶ ἀμφοτέρας (ἕξοι γὰρ ἂν χαὶ τὸ πρὸς ἑαυτὴν 

διάφορον ὡς ἅμα χινητική τε χαὶ χινητή. ἁπλῃ ὃὲ ἀπεστενωμένως ἅπασα 9 

΄ Ἕ Cheha emear, . + γὰρ ἂν Zyd09 1, ¥ 7 y ASIN ne 
wovds), οὔτε by ἑτέρας" ἣ γὰρ av evdodev, καὶ ἔμψυχος ἔσται" οὐδεμία 
δὲ μονὰς ζωτιχῶς ἐνεργεῖ. ἢ ἔξωϑεν, χαὶ ἣ ὥσει ἣ ἕλξει᾽ τὸ δὲ ἀμερὲς 
οὐδέτερον οἷόν τε. τὸ οὖν δεύτερον πῶς τῷ ὑπὸ τίνος συντεταγμένον δη- 
λωτιχὸν τοῦ μήτε ὡς ἔμψυχον μήτε Etepoxtvytwe. 

3 ΄ p. 409.8 Ἔτι δ᾽ ἐπεί φασι κινηϑεῖσαν γραμμὴν ἐπίπεδον ποιεῖν, 

στιγμὴν δὲ γραμμήν. 

Καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν τείνει τὸ ἐπιχείρηνα οὐ συγχωροῦν τῷ μονα- 

dix ἀριϑμῷ προσήχειν τὴν χίνησιν. ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, μᾶλλον τῷ ex 
στιγμῶν χατὰ τοὺς τὴν γραμμὴν ῥύσιν σημείου δριζομένους. ἐπεὶ δὲ χαὶ 

τὴν στιγμήν τινες ὁρίζονται μονάδα ϑέσιν ἔχουσαν, χινοῖτο ἂν χαὶ ὃ ἐχ 
μονάδων ἀριϑυὸς ϑέσιν προσλαβουσῶν. προσλαμβάνουσι ὃς ἐν τῇ πρὸς 
σῶμα τῆς ψυχῆς χοινωνίᾳ, εἴ γε τοιοῦτος ἀριϑμὸς ἢ ψυχή᾽ ἤδη γάρ πού 
ἐστι, καὶ ϑέσιν ἔχει ἐν τῷ ἐμψύχῳ σώματι. ἀλλ᾽’ ἄτοπον χαὶ τούτων 

3b 

συγχωρουμένων γραμμὴν εἶναι thy τῆς ψυχῆς χίνησιν" γραμμὴ yap ἣ τῆς 50 

στιγμῆς ῥύσις. 

14. 15 τὰ μὲν οὖν --- ἀριϑμιόν] horum loco lemma πρῶτα μὲν τὰ ἐκ τοῦ χινεῖσϑαι συμβαίνοντα, 

ἰδία δὲ ex τοῦ λέγειν αὐτὴν ἀριϑμόν ex Aristotele ponit a 10 ἐνίσταται ἃ 
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\ ‘“ 

63 

p.409a7 "Ett δ᾽ ἀριϑμοῦ μὲν ἐὰν ἀφέλῃ τις ἀριϑυὸν ἣ μονάδα, 16v 
‘ 

λείπεται ἄλλος ἀριϑμός. 

Τοῦτο xa αὑτὸ ἐλέγχει ἀριϑμὸν εἶναι τὴν ψυχὴν χαὶ οὐχέτι ὡς 
χινούμενον. ὃ γὰρ ἀριϑμὸς χαὶ διαιρεῖται χαὶ εἰς ἀλλοίους τῷ εἴδει ἀριϑμοὺς 

χαὶ ἐλαττοῦται ἐν τῇ διαιρέσει. 7 δὲ ψυχὴ χαὶ ἐν τῇ τοῦ ἐμψύχου | 
τομῇ μένει ἀδιαίρετος, χαὶ πολλαπλασιαζομένη μὲν τῷ αριϑμῷ ἐνίοτε, 

nat εἶδος δὲ ἀνεξάλλαχτος μένουσα, ὡς ἐπὶ τῶν φυτῶν, ἐφ᾽ ὧν χαὶ οἵ 

ἀποχοπέντες χλάδοι τὴν αὐτὴν ἴσχουσι ψυχήν, οὐ δήπου μίαν τῷ ἀριϑμῷ 
τοῖς διαφόροις παροῦσαν οὐδὲ ἐν τῷ ὅλῳ φυτῷ πολλῶν ὁμοειδῶν ὗπαρ- 

χουσῶν ἄλλης ἐν ἄλλῳ μορίῳ τὸ γὰρ ἕν χαὶ μιᾷ ζωοῦται boyy. πόϑεν 
5 

οὖν ἣ ἐν τῷ χλάδῳ ψυχή; ἔξωϑεν φημὶ, ὅϑεν ὅλως τοῖς ἐμψύχοις παρα- 
’, WY. Ler ik ν \ Ως ~ 3+ Q\ ΦΧ ~ Q/ γίνεται, εἴτε τότε γινομένη εἴτε xal προὐφεστῶσα. εὐϑὺς δὲ τῷ τυηϑέντι 

> (ee, ΄Ν Ce en IN , \ ~ rat Υ̓͂͵ 2 > 4 
ἐγγινομένη χλάδῳ ὡς ἤδη τελείαν τὴν τῆς μεταλήψεως ἔχοντι ἐπιτηδειότητα. 

διὰ γὰρ τὸ ἀμυδρὸν τῆς φυσικῆς ζωῆς οὐ πολλῆς δεῖ τῇ φύσει πραγμα- 
τείας πρὸς τὴν τῆς ἐπιτηδειότητος τοῦ ὑποχειμένου παρασχευήν. οὕτω δὲ 

χαὶ ζῷα ἔνια ἐκ σήψεως γίνεται ἀρχούμενα μόνῃ τῇ ἐκ τῶν ὅλων ποιήσει" 
ὡς τά γε τελεώτερα χαὶ τῶν μεριχωτέρων ποιητιχῶν προσδεῖται αἰτίων. 

ἀλλὰ πῶς δὴ χαὶ ζῴων ἐνίων διαιρουμένων ἑἕχάτερον τῶν τμημάτων ζῇ; 

ϑάτερον μὲν γάρ, ἐν ᾧ τὰ ἡγεμονιχὰ μόρια, οὐ ϑαυμαστόν, τῆς αὐτῆς ἐν 
αὐτῷ μενούσης ψυχῆς. τὸ δὲ λοιπὸν πῶς; οὔτε γὰρ ὑπὸ τῆς αὐτῆς, ἅπαξ 
ἀποτετμημένον, οὐδὲ ἑτέρᾳ ζωοποιούμενον ψυχῇ. μὴ προσλαβὸν τὰ χυριώ- 

4 rod ΦΧ \ ! UA \ 9X > \ a) > ao > \ 

Teoma μόρια, οἷς δέξεται τὴν ψυχήν. διὸ οὐδὲ ἐπὶ πολὺ ἐπαρχεῖ. ἀλλὰ 

πῶς ual ἐφ᾽ ὁποσονοῦν; οὐδὲ γὰρ ἔμφασιν μόνην αἰτιᾶσϑαι δυνατόν, ἐπειδὴ 
πρὸς τὸ χινεῖσϑαι χαὶ αἰσϑάνεσϑαι τελείας δεῖ παρουσίας τῆς χινητιχῆς τε 
χαὶ χριτιχῆς ψυχῆς. μήποτε οὖν χαὶ τοῖς χεχωρισμένοις ἢ αὐτὴ παρεῖναι 
od χωλύεται ψυχή. ἕως ἂν ἄμφω τὴν αὐτὴν πρὸς τὴν ἄτομον τῆς ψυχῆς 

ζωὴν σώζῃ ἐπιτηδειότητα. 

p. 409410 Δόξειε δ᾽ ἄν οὐδὲν διαφέρειν μονάδας λέγειν ἣ σω- 
μάτια μικρά. 

Τὸ μὲν νῦν ἐπαγόμενον ἄτοπον τοῖς ὡς ἐκ μονάδων ἀριϑμὸν ποιοῦσι 
τὴν ψυχήν ἐστι τὸ ἐξ ἀνάγχης τὰς μὲν τῶν μονάδων χινητιχὰς λέγειν, τὰς 

δὲ χινουμένας, ἐπεὶ εἰ ἑχάστη ἱχανὴ αὐτὴ ἑαυτὴν χινεῖν, τί δεῖ τοῦ πλή- 
ϑους, ἀλλὰ μὴ ἑχάστη μονάς ἐστι ψυχή; εἴπερ δὲ ἀριϑμός, at μὲν ἔσονται 

, [« ΦΧ iz 5 ᾿] leg , >) > (2 4d 

χινητιχαί, at δὲ χινούμεναι. ἀλλ᾽ οὕτω διάφοροι xat εἶδος at μονάδες 

ἔσονται πρὸς ἀλλήλας, στιγμή τε στιγμῆς διοίσει" at γὰρ μονάδες ϑέσιν 

ἤδη ἐν σώματι ἔχουσαι στιγμαὶ γίνονται. χοινοποιῶν d& τὸ ἄτοπον χαὶ 

πρὸς τὴν Δημοχρίτου περὶ ψυχῆς δόξαν ὡς κἀχείνῃ ἑπόμενον, πρότερον τὸ 

ἀδιάφορον τῶν δοξῶν τῆς τε Δημοχρίτου χαὶ τῆς Ξενοχράτους χατὰ τὸ 

17 

10 

22 

25 

4 ἀλλοίου a 8 ἔχουσι a 20 οὔτε correxi: οὐδὲ Aa 28 σώματα A 98 διά- 

φόρον a 



04 

10 

15 

25 

30 

SIMPLICII IN L. DE ANIMA I 4 [Arist. p. 409410. 15. 21] 

~ ΄ Cyan ς ΄ eats ye y 5 7, - πλῆϑος τι λέγειν αὐτὴν ὑπομιμνήσχει, ἵνα; ὡς εἴρηται, χαὶ ἀμφοτέροις χοινῆ 
τὸ ἐντεῦϑεν ἕπηται ἄτοπον. χἂν γὰρ ἐκ σωματίων τινῶν ποιῇ τὸν ἀριϑμὸν 
ἐπ Δ 4 Ὁ) Dro 4 No 4 \ a> iF, ΟἹ 6 Δημόχριτος, ἀλλ᾽ ἐξ ἀδιαιρέτων διὰ ναστότητα χαὶ ἔτι ἀδιαφόρων χατ 
εἶδος χαὶ τὴν ὑποχειμένην φύσιν. ἀριϑμὸς οὖν χατ᾽ ἀμφοτέρους ἢ ψυχὴ 
δὲ 3D , \ 35 if ANN \ i / ἐν \ 3 \ fe ἐξ ἀδιαιρέτων χαὶ ἀδιαφόρων. οὐδὲν γὰρ διοίσει πρὸς τὸ ἀριϑμὸν εἶναι 

a ὁ τὰ μὲν (Ta ὅ ἔχειν δὴ μέγεϑος ἔ us δὲ wovadas εἶ υὲν σωμάτια OYXOV ἔχειν. ὃ δὴ μέγεῦος EY, τὰς OS μονάδας εἰναι a 
5 

ἀμερεῖς, ἃς μιχρὰς διὰ τοῦτο εἶπεν. ἀρχεῖ ee τὸ ποσὸν xata TAT os 
λέγειν ἑχάτερον πρὸς τὸ ἔνια ἔπ τιν ητιχὰ ἔνια δὲ χινούμενα ἐξ αὐτῶν 
ἐξ ἀνάγχης ὑπηύθοτν ὅταν οὖν λέγῃ μόνον δὲ μένει τὸ ποσὸν χαὶ 
πάλιν ἀλλ᾽ ὅτι ποσόν, τὸ διωρισμένον λέγει ποσόν. 

Ρ. 409215 Διὸ ἀναγχαῖον εἶναί τι τὸ κινῆσαν τὰς μονάδας. 

id INVES) δ᾽͵ 5. δ δ 

"Addo τι παρὰ τὰς χινουμένας δηλαδή. ἐπεὶ χαὶ ἑχάστη μονὰς χαὶ τῶν 
t 9 

\ 

Δημοχριτείων σφαιρίων ἕχαστον ἔσται ψυχή. φησὶ δὲ μὴ 

S$ 

ἐνδέχεσϑαι μο- 

νάδα εἶναι τὴν κινοῦσαν διαφορὰν γὰρ ἄν τινα ἔχοι πρὸς τὰς χινουμένας. 
οὐδεμιᾷ δὲ μονάδι πρὸς μονάδα διαφορά, ὡς οὐδὲ τοῖς χατὰ Δημόχριτον 
σφαιρίοις, ἐξ ὧν ἣ ψυχή, πρὸς ἄλληλά τίς ἐστι κατ᾽ οὐσίαν διαφορά, πλὴν 

ϑέσις. τὰς δὲ μονάδας, ἐξ ὧν ἀριϑμὸς ἣν ἢ ψυχή, στιγμὰς νῦν χαλεῖ ὡς 
ϑέσιν προσλαβούσας διὰ τὴν ἐν σώματι αὐτῆς παρουσίαν. χαὶ at στιγμαὶ 
δὲ οὐ τῷ εἴδει ἀλλὰ μόνῃ ϑέσει τῷ ὡδὶ ἣ ὡδὶ χεῖσϑαι διαφέρουσιν. 

p. 409221 Ei? μὲν οὖν εἰσὶν ἕτεραι at ἐν τῷ σώματι μονάδες χαὶ 
ry 

στιγμαί. 

Ἐπειδὴ πᾶν μέγεϑος στιγμὰς ἔχειν doxet, εἰ χαὶ μὴ ἐνεργείᾳ, ἀλλὰ 
- σ ς αἱ δυνάμει, χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τὸ σῶμα, ἐρωτᾷ, genes το: 

μονάδες ϑέσιν λαβοῦσαι τῶν σωματιχῶν στιγμῶν ἣ at αὐταί. εἰ 
σ ~ σ᾿ ~ ~ X 

ἕτεραι, τὴν τοῦ σώματος στιγμὴν ee ἕξει ἢ wie ψυχῆς" ἀμερὴς γὰρ 
Ὁ 

17: 

80 

40 

45 

52 

οὖσα ἐν ἀμερεῖ | χείσεται. χαὶ πρῶτον μὲν οὐ χατὰ τὸ μέ Ἴ ἑαυτοῦ τὸ 17. 
σῶμα οὐδὲ χατὰ δὴ συνέχειαν ἔσται ἔμψυχον, ἀλλὰ χατὰ μόνα σημεῖα" 
οὗ γὰρ σύγκειται τὸ συνεχὲς ἐχ τῶν στιγμῶν. ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸς οὐ ϑεὶς 

νῦν τὸ ἄτοπον, διότι μὴ ἰδίως ἐνίσταται πρὸς τὴν τῆς ἑτερότητος τῶν 

ψυχικῶν στιγμῶν παρὰ τὰς σωματικὰς ὑπόϑεσιν, ἀλλὰ πρὸς τὴν ὅλως 
> ἢ \ 2 Pantene δ hoe Χ ὃς £ eg > NES / λύς =?) δύο ἀριϑμὸν ἐχ στιγμῶν τὴν ψυχὴν τιϑεμένην, ἕτερον ἐπάγει. τί χωλύει. εἰ Ov 
ἐν ταὐτῷ γίνονται στιγμαί, μὴ καὶ πλείους γίνεσϑαι, ὡς χαὶ πάσας τὰς 

ψυχιχὰς ἐν μιᾷ εἶναι σωματικῇ, ἣν χοινότερον τόπον ἐχάλεσεν ὡς δεχτιχὴν 
ἐχείνων; οὕτω δὲ συμβήσεται μόνον τὸ σωματιχὸν σημεῖον εἶναι ἔμψυχον. 
SEN: \ σ Ὁ Pp] (ed 5 \ Ὁ \ re τ ς Ke Ἂς εἰ ὃς wy ἕτεραι ἀλλ᾽ αἵ αὐταὶ αἱ ψυχιχαὶ ταῖς σωματικαῖς, ὡς εἶναι τὰς 

2 ~ 4 Ap Nt ΠΙᾺ, > ) ~ a Ἃ 4 7 δ ΡΣ ἐν τῷ σώματι στιγμὰς τὸν ἀριϑμὸν τῆς ψυχῆς, 7 κάλλιον φάναι τὸν ἀριθμὸν 
~ ~ ~ ΄ ΄ Υ͂ 

τῶν ἐν τῷ σώματι στιγμῶν εἶναι τὴν ψυχήν, πάντα ἔσται τὰ σώματα 

9. λέγει A 11 χινῆσαν Aa: χινῆσον Aristotelis de An. libri plerique 12 ἀλλ᾽ 

ὅτι A 13 σφαιρίων correxi: σφαιρῶν Aa ἑχάστη a 20 zat] ἡ a 
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fA ἔμψυχα, et γε ἐν πᾶσι στιγμαί. τὸ δὲ χαὶ ἄπειροι προσχείμενον χαὶ ἄλλο 17v 
τι δηλοῖ ἑπόμενον τῇ ὑποϑέσει ἄτοπον. o > 

γὰρ ἐνεργείᾳ ἀλλὰ δυνάμει ἐν 10 
τῷ σώματι, εἴπερ ἄρα, αἱ στιγμαί" ame ὲ at δυνάμει. διὸ οὐδὲ ἀριϑμὸς ᾧ σώματι, εἴπερ ἄρα, 8 πειροι δὲ at δυνάμει. διὸ οὐδὲ ἀριϑμὸς 

5 5 ~ ~ Ἷᾷ ~ 5 ~ 

τὸ ἐξ αὐτῶν πλῆϑος (πεπερασμένος yap πᾶς ἀριϑμός) πρὸς τῷ xal τὴν 
5 Ψυχὴν δυνάμει ποιεῖν ἀλλ᾽ οὐχ ἐνεργείᾳ ἐν τοῖς ἐμψύχοις. ἐπάγει δὲ χαὶ 

» NO eZ y fed \ \ ~ ΄ ε y 5 \ ἄλλο τὸ ἀχώριστον ἔσεσϑαι οὕτω τὴν ψυχὴν tod σώματος, ὡς οὔτε ἀληϑὲς 
οὔτε αὐτοῖς ἀρέσχον τοῖς ταῦτα λέγουσιν, εἰ μὴ διαιροῦνται at γραμμαὶ 
εἰς στιγμάς. οὕτω γὰρ ἂν μόνως χωρίζοιντο at ψυχαί, εἰ τὰ μὲν σώματα τῦ 

> > ΄ ς ~ > ~ 

εἰς ἐπιφανείας, αὗται δὲ εἰς γραμμάς, at δὲ γραμμαὶ εἰς σημεῖα διαιροῖντο- 
Vv a ~ 

10 ἔσονται γὰρ οὐχέτι μετὰ συνεχείας. ἀδύνατοι GE at τοιαῦται διαιρέσεις, ὅτι 
a) ΄ < ~ ~ ~ ~ od μέρη ἀλλὰ πέρατα at στιγμαὶ τῶν γραμμῶν, χαὶ αὗται τῶν ἐπιφανειῶν, 

χαχεῖναι τῶν σωμάτων. 

2 cv 

Ρ. 409231 Συμβαίνει δέ, καϑάπερ εἴπομεν, πῇ μὲν ταὐτὸ λέγειν 
σ τοῖς σῶμα τι λεπτομερὲς αὐτὴν τιϑεῖσι, THO, ὥσπερ Δημόκριτος 

15 χινεῖσθαί φησιν ὑπὸ τῆς Ψυχῆς; ἴδιον τὸ ἄτοπον. 

Φϑαάνει γὰρ εἰπών, ὡς τοῖς ἀριϑμὸν ξαυτὸν χινοῦντα λέγουσι τὴν ψυχὴν 80 
ὑπάρχει ἀδύνατα πρῶτα μὲν τὰ ἐχ τοῦ χινεῖσϑαι συμβαίνοντα ἄτοπα, ἴδια 

δὲ ἐχ τοῦ λέγειν αὐτὴν ἀριϑμόν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ χινεῖσϑαι εὐλόγως ἂν μόνοι 
αὐτὴν νομίζοιεν of σῶμα οἰόμενοι, τὴν πρὸς τούτους χατὰ τὰ ἄτοπα χοινω- 

20 νίαν τῶν ἀριϑμὸν αὐτὴν δριζομένων ἑαυτὸν χινοῦντα παραδίδωσιν οὐχέτι 
χατὰ τὸ χινεῖσϑαι (τοῦτο γὰρ ἤδη εἴρηται), ἀλλὰ χατὰ ἄλλας ἐπιβολάς. τοῖς 
μὲν γὰρ ἕν σῶμα συνεχὲς αὐτὴν φάσχουσιν, πῦρ 7 ἀέρα ἤ τι ὅλως λεπτο- 35 

ὑερές, ἕπεται ἄτοπον τὸ δύο ἐν ταὐτῷ σώματα ποιεῖν, τό τε χινοῦν χαὶ τὸ 

χινούμενον" διὰ παντὸς γὰρ τοῦ ζῶντος ἥχει ἢ ψυχή" τοῖς δὲ ex μονάδων 
ἀριϑμὸν αὐτὴν φάσχουσι τὸ δύο στιγμὰς ἢ χαὶ πολλὰς ἐν ταὐτῷ ποιεῖν" τῷ σι 

χαὶ πᾶσαι γὰρ at τῆς Ψυχῆς ἐν τῇ μιᾷ σωματικῇ ἔσονται. ἕτεραι γὰρ at 

ψυχιχαὶ στιγμαὶ παρὰ τὰς σωματικάς, ἵνα py πᾶν σῶμα ἔμψυχον ὁμολογεῖν 
> ~ ~ ΄ I> 

ἀναγχαζώμεϑα. τοῖς O& πλῆϑος αὐτὴν λέγουσι σωμάτων χατὰ τὸ ἴδιον 
5 ~ CoN » \ \ ~ SN ¢ SG \ pe A 

AUTOLS ETO WLSVOY ATOTOY παρα TOUS χινηῦυντας αὐτὴν Ol ἀριθμὸν εἰπόντες 40 

ronal) 

30 ἐχ μονάδων χοινωνοῦσιν. εἴρηται δὲ ἤδη τὸ τούτοις ἑπόμενον, τὸ TH μὲν 
χινοῦντα λέγειν τῶν ψυχιχῶν μορίων τὰ δὲ χινούμενα ἀδιάφορα ὄντα. 

ἕπεσϑαι δέ φησι χαὶ ἄλλα ἄτοπα τοῖς εἰς ταὐτὸ συμπλέξασιν ἀριϑμὸν 

χαὶ χίνησιν" ἃ χαὶ εὐϑὺς ἐπιφέρει, ὅτι οὐ μόνον τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς 
ἀδύνατον εἶναι τοιαύτην, ἀλλ᾽ οὐδὲ συμβεβηχέναι αὐτῇ τὰ λεγόμενα δυνατόν. 

35 τουτέστι τὸν ἀριϑμόν. οὐ γὰρ ὥσπερ τὴν χίνησιν ὑπάρχειν ἐλέγομεν τῇ 

ψυχῇ καὶ τοῖς πάϑεσι χατὰ συμβεβηχὸς τῷ τὸ σῶμα χινεῖσϑαι, οὕτω χαὶ 4 

τὸν ἀριϑμόν. ποῖον γὰρ ἄν τις ἀριϑμὸν τοῖς λογισμοῖς ἢ τοῖς ἄλλοις 
(ἔργοις) ἢ τοῖς πάϑεσιν ὁπωσοῦν ἀποδοίη; χαλεπὸν γὰρ ἐφαρμόζειν, ὡς χαὶ 

1 ἄψυχα A! 6. 1 οὔτε --- οὔτε correxi: οὐδὲ --- οὐδὲ Aa 18. 14 τῇ μὲν --- τῇ δὲ ἃ 

29 αὐτοῖς] τῆς A 30 post ἑπόμενον add. παρὰ A! 38 ἔργοις inserui ἀπο- 

δοίη ὁπωσοῦν ἃ 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 9 
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ἐπὶ τῆς ἁρμονίας ἔφη, εἰ ex μονάδων δηλαδὴ νοοῖμεν tov ἀριϑμόν, ἐπεὶ τῇ 17v 
μεσότητι τῆς ψυχῆς, ἣν διὰ τοῦ ἀριϑμοῦ τοῦ ἑαυτὸν χινοῦντος δηλοῦν ὁ Hevo- 
χράτης ἐβούλετο, xa? αὑτὰ τῇ εἰς γένεσιν προελϑούσῃ ὑπάρχει ταῦτα τὰ πάϑη. 

p. 40900υ18 Τριῶν δὲ τρόπων παραδεδομένων, xad ods δρίζονται 50 

τὴν ψυχήν. 

3 EN \ \ Phe al Ἃ > Pad 5 Sal ied fe ~ ~ sy Κ Od ταὐτὸν τὸ τινὰ οὐσίαν 7 ἐνέργειαν ἣ ὅλως ὁποιανοῦν σχοπεῖν ἰδιό- 
τητὰα χαὶ τὸν τοῦ εἶναι αὐτῆς τρόπον. τὸ μὲν οὖν χινητιχὴν εἶναι τὴν 
ψυχὴν χαὶ ἀσωματωτέραν τῶν φαινομένων πάντων σωμάτων | χαὶ γνωστικὴν 18: 

τὴν τῶν ζῴων, τὴν μὲν αἰσϑητῶν μόνων τὴν δὲ χαὶ νοητῶν, ἀποδέχεται 
τῶν ἐπιβαλόντων: οὐ μὴν ἔτι τοῖς παραδεδομένοις ἀρέσχεται τρόποις. 
οὔτε γὰρ τῷ χινεῖν ἑαυτὴν χινεῖν, οὔτε τῷ λεπτομερέστερον εἶναι σῶμα 
ἀσωματωτέραν εἶναι, οὔτε τῷ ἐχ τῶν στοιχείων εἶναι γνωρίζειν τὰ πρα- 

ἤματα, ἀχίνητόν τε οὖσαν παντελῶς χαὶ χαϑαρῶς ἀσώματον, χαὶ οὐ κατὰ 

τὴν ὑλιχὴν ἀλλὰ τὴν εἰδητιχὴν ἑστῶσαν ἀρχήν: ὑλιχὰ δὲ τὰ στοιχεῖα. ὅ 

ὅτι μὲν οὖν χαὶ ἀχίνητος τὰς σωματιχὰς πάσας χινήσεις, χαὶ ὅτι ἀσώματος 

ἥ τε τοῦ ὀργάνου ὡς ὀργάνου yapaxtyptotixy ζωὴ χαὶ μειζόνως ἢ χρω- 

ϑένη καὶ χινητικὴ τοῦ ὀργάνου χαὶ ἔτι μᾶλλον ἢ νοερά, ἤδη διώρισε διὰ 
~ \ 5 [4 ἐλ. Ψ λό δλέ" = ὯΝ, δὶ \ Nis > - τῶν τὰ ἀντιχείμενα ἐλεγχόντων λόγων. ἐλέγχει ὃξ λοιπὸν τοὺς ex τῶν 

στοιχείων εἶναι λέγοντας αὐτήν, ἵνα χαὶ αὐτῶν τῶν ἁπανταχοῦ στοιχείων 

χαὶ τῶν ἐξ αὐτῶν συνισταμένων Ov ὁμοιότητος ἢ γνωριστιχή-. οὐ γὰρ 
ταύτῃ βούλεται τὴν ψυχὴν γινώσχειν 6 ᾿Αριστοτέλης, ἀλλ᾽ εἶναι μὲν συγ- 10 

γένειάν τινα χαὶ οἰκειότητα τῷ γινώσχοντι πρὸς τὸ γνωστόν, εἴ γε ἣ χατ᾽ 
ἐνέργειαν γνῶσις κατὰ τὸ γνωστὸν ἵσταται, εἰδητιχὴν δὲ ταύτην χαὶ οὐ- 
> ~ ¢ \ yo, ΔΎΟ; 4 x x \ ¢ χ > 4 
δαμῶς ὑλιχὴν (εἴπερ χαὶ ὅταν σύνϑετον Ἢ τὸ γνωστὸν ὡς τὸ αἰσϑητόν, 

5 \ δὴ σ΄ » ΦΧ \ la > \ \ 4 > a \ οὐ χατὰ τὴν ὕλην οὐδὲ χατὰ τὸ συναμφότερον ἀλλὰ χατὰ μόνην αὐτοῦ TO 
εἶδος Zotyxev ἢ γνῶσις), ὡς ἐνέργειαν οὖσαν χαὶ οὐ πάϑος" ἀλλὰ τὴν μὲν 

~ ΄ ~ Ve D4 ΄ ~ 

τῷ ὀργάνῳ συνεργῷ χρωμένην οὐχ ἄνευ πάϑους γινομένην, οὐχ ἐν αὐτῇ 1 

τῇ γνῴσει ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ σώματι συνισταμένου τοῦ πάϑους. καὶ τότε 
\ ς \ 3 2) ~ / > Q.7 5 DZ: v \ 

yap ἣ εἰς τὸ εἶδος ἀποτελευτῶσα χρίσις ἀπαϑής ἐστιν ἐνέργεια. ett xal 
χατ᾽ οἰχείαν ἐνέργειαν τοῦ γινώσχοντος ἐγγινομένη. ἔστι γάρ τι ual ἔξωϑέν 
τινι xar’ ἐνέργειαν ἐγγινόμενον εἶδος, ὡς τὸ φῶς τῷ ἀέρι ob χατὰ τροπήν 
τινα, ὡς τὸ ἄχρονον τῆς παρουσίας τε καὶ ἀπουσίας δηλοῖ (διὸ χαὶ ἐντε- 
έχεια λέγεται τοῦ διαφανοῦς), καὶ ὡς ἢ ζωὴ τῷ σώματι χαὶ ὅλως τῇ 

ὅλῃ τὸ εἶδος, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν. ἣ δὲ γνωστιχὴ ἐνέργεια ἔνδοϑεν, καὶ αὐτὴ οὐ 20 

τοῦ συνθέτου ὡς ἢ ϑερμαντιχὴ τοῦ πυρός" ἣ γὰρ εἰς εἶδος ἀποτελευτῶσα 
c > \ \ σ' > ~ ~ 5 ~ > > I] / > Χ =) / 

χαὶ ἢ ἀμερὴς χαὶ ὅλη ἐν τῷ νῦν οὐ μεριστῆς ἀλλ᾽ ἀμερίστου ἐστὶν οὐσίας. 

ὅϑεν χαὶ ἀρχιχὸν πᾶν τὸ χαϑαρὸν χατὰ τὴν εἰδητιχὴν ἑστὼς ἐνέργειαν" 
τὸ δὲ λογικῶς χαὶ νοερῶς μειζόνως ἀρχικόν, χαὶ μάλιστα ὅταν μηδὲ ὡς 

ὀργάνῳ χρῆται τῷ σώματι. τίς οὖν ἣ τοῦ γνωστιχοῦ πρὸς τὸ γνωστὸν 
συγγένεια ; εἰδητική, ὡς εἴρηται. χαὶ αὐτὴ ζωτιχὴ καὶ χριτική. ἣ δὲ εἰδη- 

ἀλλὰ χατὰ τὴν ἃ 19 λέγοντας αὐτὴν εἶναι ἃ 23 γνωστὸν seripsi: γνωστιχὸν Aa 
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τιχὴ τὴν oe δηλοῖ πάντων πρὸς πάντα χοινωνίαν. χαὶ ἥνωται μὲν 18r 
ἀλλήλοις καὶ τὰ ἔσχατα τ τὰ τοῦ χινεῖσϑαι ἄρχοντα χαὶ ὡς χινουμένων 2% 

δριστιχά, τὰ GE γνωστιχὰ χαὶ ὡς γνωστιχῶς ἀλλήλων πεπληρωμένα. ἀλλ᾽ 

ἢ μὲν εἱλιχρινῶς ἀμέριστος ἕνωσις τοῖς εἴδεσι πρόσχειται, ταῖς δὲ λογιχαῖς 

οὐσίαις ἣ χατὰ λόγους χοινωνία: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ of λόγοι ἀλλήλων εἰσὶν 
ἀπεσπασμένο!. ὅτι οὐχ ἐν μερισμιῷ αὐτοῖς τὸ εἶναι. ἀλλ᾽ ἐν χοινωνίᾳ χε- 

χαλασμένῃ χαὶ ὑφειμένῃ τῆς ἀμερίστου ἑνώσεως. διάφορα δὲ τὰ μέτρα 
Yd τῆς ὑφέσεως. τὰ μὲν γὰρ κατὰ λόγους τοὺς προσεχεῖς τοῖς νοεροῖς εἴδεσι 

γινώσχοντα ὀλίγην ἔχει τὴν ὕφεσιν χαὶ διαπρεπῇ τὴν χοινωνίαν. τὰ δὲ 

ἀποτέρω ἀνάπαλιν. χαὶ τὰ μὲν τῶν πρώτων ἐστὶ ee εἰδῶν. ὡς 

χαὶ χατ᾽ οὐσίαν αὐτοῖς συνημμένα xat οὐ πάντῃ ἔξω ῥέοντα ἀλλὰ χαὶ εἰς 
ἑαυτὰ χαὶ εἰς τὰ χρείττω ἐπιφερόμενα. τὰ δὲ ἔσχατα ὅλα πρὸς τὸ ἔξω 

ἀποτεινόμενα οὔτε τῶν χρειττόνων οὔτε ἑαυτῶν ἀλλὰ τῶν ἔξω χειμένων 

πραγμάτων ἐστὶ cere ἀντιληπτικά. οἷς χαὶ αὐτοῖς σ Sey τὰ μέσα, οὐχ 

ὡς τὰ αὐτὰ ἀλλ᾽ ὡς μέσα 22) Enon ὡς ἀνάπαλιν ὅταν τὰ μέσα τῶν πρώτων 

ἡ ϑεωρητιχά, ἣ συγγένεια χαὶ οἰχειότης ὡς δευτέροις ἐστὶ πρὸς πρῶτα. 
οὐχὶ οὖν τὴν πρὸς ἄλληλα τοῦ γνωστιχοῦ καὶ τοῦ γνωστοῦ οἰχειότηται. avat- 

νεται ὃ ᾿Αριστοτέλης, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἐν ταυτότητι τὴν οἰχειότητα 
τίϑεται εἶναι" μήτε γὰρ τοῖς ἐξῃρημένοις αἰτίοις. οἷον φιλίᾳ ἣ τῷ νείχει, 

ἐς ταὐτὸν ἰέναι τὴν ψυχὴν μήτε τοῖς ὑφειμένοις τοῖς τέτταρσι στοιχείοις. 
πῶς οὖν ταῦτα ὑλιχὰ ὄντα γνώσεται; ὅτι χαὶ ταῦτα χατὰ λόγους ὁρίζεται 

φυσιχούς; οἷς χαὶ αὐτοῖς συγγενὴς 6 ψυχικός ἐστι λόγος. εἰ δὲ χαὶ πᾶν 

τὸ δεχτιχὸν οἰχείως ἔχειν δεῖ πρὸς τὸ το eh εἴδος χαὶ τὸ εἶδος πρὸς 

τὴν ὑποδοχήν, καὶ τῇ ὕλῃ ἔσται πρὸς τά τε εἴδη χαὶ τοὺς λόγους οἰχειότης 

χατὰ τὴν ἀμυδρὰν ἔμφασιν, χαὶ τούτοις πρὸς τὴν ὕλην χατὰ τὴν ὁριστιχὴν 
ὑπεροχὴν χαὶ τὴν συνεχτιχὴν καὶ ἑνοποιὸν ἀρχήν. οἰχεία δὲ ἥ τε ἕνωσις 

- ε ε ~ > > ~ 

τοῖς ἑνιζομένοις xual ἢ συνοχὴ τοῖς συνεχομένοις. οὐχ αὐτὰ οὖν ἐν τῇ 
~ ~ ΄ 3 2 e ~ 

οὐσίᾳ τῆς ψυχῆς τὰ γινωσχόμενα πράγματα, ἀλλ᾽ at πρὸς αὐτὰ συγγενεῖς 
εἰδητικαὶ ἰδιότητες: μᾶλλον δὲ εἰδητικαὶ μὲν ἐν τῷ νῷ λογιχαὶ δὲ ἐν τῇ 

~ INS ates Ne ~ \ \ > ~ Y> 

ψυχῇ ual διάφοροι πρὸς τὰ διάφορα. τῷ μὲν γὰρ χατὰ τὰ ἐν αὐτῷ εἴδη 

χαὶ ἢ τῶν δευτέρων γνῶσις, τῇ δὲ κατὰ τοὺς ἐν αὐτῇ λόγους οἰχείως πρὸς 
~ ~ ~ a. ~ ~ ΄ 

ἕχαστον τῶν Ἰνωστῶν προβαλλομένους. ταῦτα δὴ χαὶ τῇ τοῦ φιλοσόφου 
aT / ΄ συμπροϊόντες λέξει ϑεωρήσωμεν. 

5 ~ , ~ 

p. 409693 Λείπεται δὲ ἐπισχέψασθϑαι, πῶς λέγεται τὸ Ex τῶν 

στοιχείων αὐτὴν εἶναι. 

΄ ~ ¢ 4 ΝΟΣ ῬΑ ¢ a = \ \ 

Λέγουσι μὲν yap, ἵνα τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον γνωρίζῃ, ὡσπερανεὶ τὴν 
΄ 

> \ aN 4s i) ae 

ψυχὴν τὰ πράγματα τιϑέντες. | od βουλόμενος αὐτὰ τὰ πράγματα ἐν τῇ 

ψυχῇ one γεν tapi ie ται γὰρ τὸ τῆς ὑποϑέσεως ἄτοπον μάλιστα ἐπὶ τῶν σω- 

ὑστῶν»» 4 ὅτι οὐδὲ τὰ arenes ΠΟ μόνα ἐν αὐτῇ ἀνάγχη ὑποτίϑεσϑαι, ἀλλὰ 

40 χαὶ τὰ σύνϑετα πάντα: οὐ γὰρ ax στοιχείων μόνων, ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὸν λόγον 

92 

40 

ξι 

Demeter { oy " Γ᾽ «© 

δὲ a 36 λέγουσι --- τιϑέντες] horum loco lemma usque ad ὀστοῦν Pp. 409 » 32 profert a 
5 * 
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τῆς συνθέσεως γινώσχεται. δεῖ οὖν xat τὸν Exdotov ἐνυπάρχειν λόγον, et μέλλοι 18ν 
χαὶ τὸ σύνολον, τούτεστι τὸ σύνϑετον, γνωρίζειν. ϑεὸν δὲ χατ᾽ Ἐϊμπεδοχλέα 5 
λέγει ἐχ τῶν στοιχείων ὄντα χαὶ αὐτόν, τὸν σφαῖρον. χαὶ μαρτύρεται χαὶ 
Ἐϊμπεδοχλέα ἐπὶ τῶν ὀστῶν χαὶ τὸν λόγον τῆς συνθέσεως παραδιδόντα. 

π ἘΣ re ? ΔΖ / > / YW. ‘a “ . , \ ‘ Il 5 ᾿ἐπίηρος᾽ δέ, τουτέστιν ἐναρμόνιος, εἴρηται ἢ γῇ ὡς χύβος χατὰ τὴν [1υϑα- 
re , \ \ ΓΑ \ \ 9/9 Xx yy aN \ P] X γόρειον παράδοσιν" τὸν yap χύβον διὰ τὸ δώδεχα μὲν ἔχειν πλευρὰς ὀχτὼ 

δὲ γωνίας ξξ ὃὲ ἐπίπεδα τὴν ἁρμονιχὴν ποιοῦντα ἀναλογίαν ἁρμονίαν ἐχά- 
λουν. ‘ydava’ ὃὲ χαὶ παρὰ τῷ ποιητῇ. ἐν οἷς ἢ τῶν μιγνυμένων γίνεται 
χρᾶσις, ἀγγεῖα " “ φῦσαι δ᾽ ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων᾽᾽, ἃ καὶ ᾿ εὔστερνα᾽ 10 

10 ὥς πλατέα διὰ τὸ χωρητικὸν χαλεῖ. μίγνυσι GE πρὸς τὴν τῶν ὀστῶν γέ- 
γεσιν τέσσαρα μὲν πυρὸς μέρη. διὰ τὸ ξηρὸν χαὶ λευχὸν χρῶμα ἴσως 
πλείστου λέγων αὐτὰ μετέχειν πυρός, δύο δὲ γῆς χαὶ ἕν μὲν ἀέρος ἕν δὲ 

ὕδατος" ἃ δὴ ἄμφω “νῆστιν αἴγλην᾽ προσαγορεύει, νῆστιν μὲν διὰ τὸ ὑγρὸν 
ἀπὸ τοῦ νάειν χαὶ ῥεῖν, αἴγλην δὲ ὡς διαφανῆ. 

15 p- 410211 Ὁμοίως δὲ xat τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ μὴ ἀγαϑόν. 

ἴἼΛτοπον μὲν χαὶ τὸ σώματα ἄττα ὅλως λέγειν ἐν τῇ ψυχῇ, ἀτοπώτερον 15 
δὲ τὸ χαὶ ἄπειρα ὡς εἰπεῖν, διὰ τὸ χαὶ χατ᾽ εἶδος τὰ σύνϑετα ἀπερίληπτα 
ἀνϑρωπίνῃ εἶναι νοήσει, χαὶ μειζόνως τὸ χαὶ στερήσεις ἐν εἰδητιχῇ ἣ λογικῇ 
τίϑεσϑαι οὐσίᾳ. ἐν γὰρ τῷ ἐπιχτήτως τῶν λόγων δεχτικῷ ὑφίσταται ἣ 

9 > ~ 20 στέρησις, χαὶ οὐδὲ ἐν τῇ συμφυῶς αὐτῶν μετεχούσῃ χαὶ πολὺ μᾶλλον οὐχ 
ἐν τῇ χατ᾽ αὐτοὺς οὐσιωμένῃ. οὐ γάρ ἐστιν ἀλλ᾽ ἐνεργεῖ τὴν στέρησιν τὰ 
τῶν γενητῶν δριστιχὰ εἴδη. ταῦτα μὲν ὡς ὑποστατιχά" τὰ OF γνωστιχὰ 20 
Ἰνωστιχῶς τῷ προηγουμένως μὲν τὸ ἀγαϑὸν γνωρίζειν: ὅταν δὲ γενητὸν ἢ 

\ 2) [fet D> ede | \ > 4 4 \ Ὁ) \ - 5 ~ ~ τὸ ἀγαθόν, οἴδεν αὐτὸ χαὶ ἀναστελλόμενον ποτέ, χαὶ αὐτὰ TH ἀναστολῇ τῆς 

25 τοῦ ἀγαϑοῦ γνώσεως γινώσχοντα τὸ χαχόν. ὡς ἣ ὄψις τὸ σχότος οὐ χατ᾽ 
> Ἁ , \ ~ IA? > ~ ~ Δ ἢ ~ ~ > \ \ 

ἐπιβολὴν xaddnep τὸ φῶς, ἀλλ᾽ αὐτῷ τῷ μὴ ϑεωρεῖν φῶς. εἰ δὲ τὰ 
ὁπωσοῦν γνωστὰ αὐτά τις ἐν τῇ ψυχῇ τιϑείη. οὐ τὸ ἀγαϑὸν ἔσται μόνον, 
> \ \ Ἂν Ἃ > x > 5 ~ αὐ 5 \ Si / \ > \ ~ 

ἀλλὰ χαὶ τὸ μὴ ayavov ἐν αὐτῇ. τὸν αὐτὸν GE τρόπον χαὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων" χαὶ γὰρ τῶν ἄλλων εἰδῶν ἐνέσονται στερήσεις. 25 

30 p. 410213 "Ett δὲ πολλαχῶς λεγομένου τοῦ ὄντος. 

~ ὌΝ in c , λέ: id oa \ ~ δ ~ ως Ἃ \ , aN Oe Στοιχεῖα ἑχάστου λέγει γένους τὰ xowy μὲν πᾶσι tots ὑπὸ τὸ γένος 38 
[4 ΄ +) l4 a\ wv / > P) ΄ \ \ +Q/d Ἁ \ 

ὑπάρχοντα, οὐχέτι GE ἄλλῳ τινί, οἷον οὐσίας μὲν τὸ αὐϑέδραστον χαὶ μὴ 

ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι, τὸ ἑδραστιχὸν τῶν ἄλλων χαὶ ὑποχείμενον αὐτοῖς, τὸ 35 
ς ~ » \ ἊΝ \ \ ie ~ ΄ Ὁ. ( νιν \ c ἑαυτοῦ ὄν, TO μηδὲν πρὸς TO εἶναι THY συμβεβηχότων δεῖσθαι: διὸ xat ἣ 

35 αὐτὴ χαὶ μία τῷ ἀριϑμῷ τῶν ἐναντίων ἐστὶ dexttxy. ποσοῦ δὲ τὸ μέτρον 

χαὶ τὸ τοσόνδε, τὸ ἰσότητος καὶ ἀνισότητος δεχτικόν, τὸ χαὶ πρὸς πέρας 

χαὶ πρὸς ἀπειρίαν ἐπιτήδειον. ποιοῦ δὲ τὸ χαραχτηριστιχόν, τὸ τοιόνδε, 

τ» ᾿Εμπεδοχλέα v. 199 544. Stein. 8 παρὰ τῷ ποιητῇ] Hom. Σ 470 9. ἐν] ἐνὶ Α: 

ἑνὶ ἃ ἐφύσσων. A 24 τῆς scripsi: tH Aa 37 ἐπιτήδειον om. a 
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TO ὅμοιον χαὶ ἀνόμοιον. χοινὰ δὲ τῶν δέχα ἔστι μὲν ὅσα ὡς ὄντων ἐστὶ [ὃν 
στοιχεῖα, ἀλλ᾽ οὐ συνωνύμως ἐπὶ πάντων λεγόμενα" διὸ νῦν οὐ δοχεῖν 
ἔφη εἶναι χοινά, ἀλλ᾽ ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν. διὸ εἰ μὲν αὐτὰ τὰ 
γνωστὰ ἐνυπάρχει τῷ γινώσχοντι, δεῖ πολλαχῶς τὰ χοινὰ ὑπάρξαι, χαὶ ὃε- 40 

5 χαχῶς, ὁσαχῶς χαὶ τὰ χοινά᾽ εἰ ὃὲ χατὰ τὴν πρὸς αὐτὰ τῶν λόγων συγ- 
γένειαν, ἀρχεῖ χαὶ 6 εἷς λόγος τῆς ταυτότητος, τὸ ἁπανταχοῦ γινώσχειν 

ταὐτόν. οὐ γὰρ μόνου τοῦ συνωνύμως λεγομένου ἔστιν ἑνὸς μία ἐπιστήμη, 
ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀφ᾽ ἑνὸς ἣ πρὸς ἕν, ὡς σαφῶς ταῦτα ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυ- 
σιχὰ διώρισται, χκαϑάπερ χαὶ τοῦ ὑγιεινοῦ 7 ἰατριχή. χαίτοι πολλαχῶς λε- 

10 γομένου. πάλιν εἰ μὲν αὐτά τις λέγοι ἐνυπάρχειν τῇ ψυχῇ τὰ τῶν γνωστῶν 45 
στοιχεῖα, ἔσται ἣ ψυχὴ οὐχ οὐσία μόνον ἀλλὰ χαὶ ποιὸν χαὶ ποσὸν χαὶ 
τὰ ἄλλα γένη. ἣ δὲ λογικὴ πρὸς ἅπαντα οἰχειότης οὐδὲν κωλύεται εἶναι 
οὐσιώδης. 

y ΄ p. 410.28 Ἄτοπον δὲ καὶ τὸ φάναι μὲν ἀπαϑὲς εἶναι τὸ ὅμοιον 

15 ὑπὸ τοῦ ὁμοίου, αἰσϑάνεσϑαι δὲ τὸ ὅμοιον τοῦ ὁμοίου χαὶ 
ὲ r ΝΟ -- ςε ΄ γινώσχειν τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ. 

Καὶ ἐν ἄλλοις διώρισται ὡς τὸ ἐνεργείᾳ καὶ πάντῃ ὅμοιον ἀπαϑὲς 
ὑπὸ τοῦ ὁμοίου, τὸ ϑερμὸν ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ, καὶ τὸ ξηρὸν ὡσαύτως. οὕτω 50 

δὲ χαὶ τὸ γνωστικχὸν γνωστοῦ, ἀλλ᾽ οὐ γνωστιχοῦ. χαίτοι χαὶ αὐτοῦ, 
90 ἐπειδὴ χαὶ τὸ γνωστιχὸν γνωστόν, ὥσπερ χαὶ τὸ γνωστὸν γνωστιχόν, χαὶ 

γινώσχει ἐνίοτε ὡς γνωστιχόν. διὸ οὐ xa ὁμοιότητα ἁπλῶς. 

ν».410195 Τὸ δ᾽ αἰσϑάνεσϑαι πάσχειν τε χαὶ ποιεῖν τιϑέασιν. 

> \ ΄ \ ~ 9 ΄, ΄σ ΄ Ὑ 5 \ 4 > 

Od χατὰ μόνην τὴν tod ὀργάνου πάϑην πάσχειν ὄν, ἀλλὰ χαὶ χατ 

αὐτὴν τὴν χρίσιν ἢ κατὰ τὴν τοῦ | αἰσϑητοῦ εἴδους ἑτέρου ὄντος τῷ λόγῳ 191 

25 παρὰ τὸ αἰσϑητικόν, τελειοῦταί γε χατ᾽ αὐτὴν τὴν αἰσϑητιχὴν ἐνέργειαν 

ποιεῖν OV. 

p. 410226 Ὁμοίως δὲ καὶ τὸ νοεῖν τε καὶ γινώσχειν. 

Γινώσχειν λέγων τὸ ἐπιστημονικῶς. χαὶ αὐτὰ δὲ ποιεῖν τέ ἐστι χαὶ 10 

πάσχειν. τὸ γνωρίζειν γὰρ τὰ ὄντα χατὰ μὲν αὐτὴν τὴν Ἰνωστιχὴν ἐνέρ- 

80 γειαν ποιεῖν ἂν εἴη" πάσχειν δὲ χατὰ τὴν ὑπὸ τοῦ νοητοῦ ἢ ἐπιστητοῦ 

τελείωσιν. ἀλλὰ τὰ μὲν ἄυλα, ἐφ᾽ ὧν συντρέχει εἰς ταὐτὸν τῷ ὑποχειμένῳ 

τὸ γινώσκειν τε χαὶ τὸ γινώσκεσϑαι, ἅμα ἐστὶ ποιεῖν te εἰς ἑαυτὰ χαὶ 
΄ (ees Te ~ >) Ne SING ~ b) Ἁ ¢ 5 ΑΚ ΄ 

πάσχειν ὑφ᾽ ἑαυτῶν, od χαϑὸ ὅμοια αὐτὰ ἑαυτοῖς, ἀλλὰ xa ἀνόμοιά 

Ι ὡς ο!.ἃ ἐστὶ ο!.ἃ 2), δοχεῖα 8 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. Γ 2, 1009}12 

10 τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ἃ 17 xai ἐν ἄλλοις] de Gen. et Corr. A 7, 92918 

19 χαίτοι Diels: χαὶ yap Aa 22 πάσχειν te χαὶ ποιεῖν interpr. Simplicius: πάσχειν τι 

ἢ ποιεῖν καὶ χινεῖσϑαι A: πάσχειν τι καὶ κινεῖσϑαι a 27 τὸ γινώσχειν A 
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, ~ ᾿ > X TESS. \ \ 3 wa \ \ ¢ ~ πως τῷ λόγῳ, ἐπειδὴ αὐτὰ χαὶ γνωστιχὰ ἑαυτῶν καὶ γνωστὰ savtois. 19 
πὶ δὲ τῶν ὑλιχῶν οὐ συντρέχει τὸ γνωστὸν τῷ γνωστιχῷ, ὡς ἐν τῷ τρίτῳ 15 

wv Ov ~ b) \ X ~ εκ. Ma lA Χ 5 4 a , ’ Ἀ 

ἐρεῖ, ἀλλὰ χαὶ τῷ ὑποχειμένῳ χεχώρισται, χαὶ οὐ μόνον τῷ λόγῳ. οὐ δὴ 
3 οὖν τὸ πῦρ ὑπὸ πυρὸς γινώσχεται: γνωστὸν yap ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ γνωστιχὸν 

5 τὸ πῦρ. χαὶ ὅτι ἐπὶ τούτων οὐ συντρέχει ἀμφότερα, μαρτύρεται [δὲ] xat τὰ 
ἐναργῶς φαινόμενα. εἰ γὰρ ἣ γῆ ἐγίνωσχε, τὰ γηινώτερα ἂν τῶν μορίων 

ἣν χαὶ αὐτὰ γνωστιχά. χαίτοι μάλιστα τῶν γηίνων σωμάτων φαίνεται οὐ- 
δὲν αἰσϑανόμενον. ἐν ὃὲ τῇ λέξει τὸ μαρτυρεῖ δὲ τὸ νῦν λεχϑὲν ἀντὶ 20 

τοῦ λεχϑησομένου ἀποδεχτέον, ὡς δηλοῖ ἐπιφερόμενος ὃ γὰρ σύνδεσμος 
10 αἰτιολογιχὸς ὥν. ual τὰ νεῦρα δὲ ἐν τοῖς ἀναισϑήτοις τάττει, ὡς χαὶ τὸ κατὰ 

τὴν ἁφὴν αἰσϑητήριον τὸ πνεῦμα εἶναι βουλόμενος. δῆλα δὲ χαὶ τὰ ἑξῆς 

ἐπιχειρήματα. τὴν γὰρ κυρίως ἀρχὴν Eavtys εἶναι γνωριστιχὴν χαὶ ὡς 
αὐτὸ τοῦτο οὔσης ἀρχῆς, χαὶ Ov ἑαυτῆς xat τῶν ἀρχομένων πάντων χατὰ 
τὴν αἰτιώδη πάντων περίληψιν. συμβαίνει δὲ τοῖς οὕτω μερίζουσι τὰς ἀρχὰς 

15 χαὶ διὰ τῆς ὁμοιότητος τὴν γνῶσιν εἰσάγουσιν ἑνὸς μόνου ἀποδιδόναι γνῶσιν 30 
ἑχάστῃ ἀρχῇ τῶν δὲ ἄλλων ἄγνοιαν, τῷ δὲ ἀρχομένῳ καὶ ἐξ αὐτῶν συν- 
ϑέτῳ τὴν πάντων Ἰνῶσιν πλὴν τοῦ σφαίρου, ὃν Ἐμπεδοχλῆς ϑεὸν ὑμνεῖ. 
ἐχεῖνος γὰρ μόνος τῶν συνθέτων τὸ νεῖχος οὐχ εἴσεται, ἐπεὶ οὐ συμπλη- 
ροῦται ἐξ αὐτοῦ. , 

5 ΄σ 90 Ρ.4100υ1 Ὅλως δὲ διὰ τίν᾽ αἰτίαν οὐχ ἅπαντα ψυχὴν ἔχει τὰ ὄντα; 

Ἐπειδὴ νοῦς χαὶ ψυχὴ τὰ γνωστιχά, γνωστιχὰ δὲ τὰ στοιχεῖα καὶ τὰ 80 

ἐξ αὐτῶν, χαὶ τὸ ἀντίστροφον ἔσται ἀληϑές, τὸ πᾶν στοιχεῖον χαὶ ἐχ στοι- 
χείων ψυχὴν εἶναι ἢ νοῦν, ἤγουν ἔχειν ταῦτα χαϑὸ γνωστιχά, διότι μὴ 
χατ᾿ ἄλλο τι ἢ γνωστιχὸν ὥρισται, τὸ δὲ γνωστιχὸν λέγουσι τοῖς στοιχείοις 

25 χαϑ᾽ ἑαυτὸ ὑπάρχειν. 

p- 410010 ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις χαὶ τί ποτέ ἐστι τὸ EvoTOLOdY 
ταῦτα. 

"Anav σῶμα χἂν ἁπλοῦν χἂν σύνϑετον ἢ, ὡς τὸ εἶναι ἔχει οὐ χαϑ᾽ 36 δ, 

c \ 5.7) ΄ >) ς ~ > \ ? 7 \ ὟΝ x \ ΄ 2) CLI ἑαυτὸ οὐδ᾽ bm ἑαυτοῦ, ἀλλὰ xad’ ἕτερον τὸ εἰδητικὸν χαὶ Lp ξτέρου 
~ ey ~ lf 

30 τοῦ ποιητιχοῦ ἢ τελιχοῦ αἰτίου, οὕτω χαὶ τὸ ἕν χατὰ τὸ εἰδητιχὸν ἔχει χαὶ 
ὑπὸ τοῦ ὑποστατιχοῦ αἰτίου. διὸ χαὶ τὸ τὰ σύνϑετα EviCov ἐστὶ τὸ μὲν 
eos ε \ ) σ Y Ol \ ε EEC heh) > ΄ κἂν a. εἶδος ὡς τὸ xa? 6, τὸ δὲ ποιητικὸν ὡς τὸ OG’ οὗ. χυριώτερον OE δηλαδὴ 
τὸ τοῦ εἶναί te χαὶ τοῦ συνέχεσϑαι αἴτιον τῶν οὐσιωμένων τε χαὶ ἕνιζο- 40 

μένων. τὰ δὲ στοιχεῖα οὐσιοῦταί τε χαὶ ἑνίζεται, ὅπερ τὸ συνέχεσϑαι δηλοῖ 
~ , ~ ~ v ~ . , 

35 ἐν τοῖς ζῴοις τῇ ψυχῇ: χυριωτέρα ἄρα τῶν στοιχείων ἀρχὴ ἣ ψυχή. τὰ 
μὲν γὰρ ὡς ὅλη, ἣ δὲ ὡς τὸ εἴδος χαὶ ὡς τὸ ποιοῦν, ἢ μὲν ὡς ζῶντος 

> > χαραχτηριστιχὴ ὡς εἶδος, ἢ δὲ ὡς ὀργάνῳ χρωμένη ὡς τὸ ποιοῦν. 

2 ἐν τῷ τρίτῳ] I 4 extr. 5 δὲ expunxi 7 χαίτοι] xar A φαίνεται om. a 

8 τὸ] τῇ a 27 αὐτά a 
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p. 410012 Τῆς δὲ ψυχῆς εἶναί τι xpetttov χαὶ ἄρχον ἀδύνατον. 19 

Τῶν ἐνυπαρχόντων τοῖς ζῴοις δηλαδή. ἀδυνατώτερον δ᾽ ἔτι τοῦ 

νοῦ, τουτέστι τῆς λογιχῆς ψυχῆς" αὕτη γὰρ ἣ ἐνυπάρχουσα. χαὶ αὕτη 41 

προγενεστέρα ἐστὶ χατὰ τὴν τοῦ λόγου ἀχολουϑίαν, ὅπερ τὸ εὔλογον ση- 
μαίνει, διὰ τὸ ἐγγίνεσϑαι καὶ μὴ φϑείρεσϑαι, χαϑάπερ πρότερον ἔφη, χαὶ 
χυρία κατὰ φύσιν" χυριώτατον γὰρ τὸ χαὶ τοῦ γίνεσϑαι χαὶ τοῦ εἶναι ἐξῃ- 
ρημένως αἴτιον. οὐ χαλῶς ἄρα τινὲς τὰ σωματιχὰ στοιχεῖα ὡς πρῶτα 50 

τῶν ὄντων πρεσβεύουσι. δι᾿ ὧν ἐδήλωσε χαὶ ὅπως γινώσχει ἣ ψυχή, ὅτι 
ὡς εἶδος οὖσα γνωστικόν" ὥστε χαὶ ἣ πρὸς τὰ γνωστὰ αὐτῆς οἰχειότης οὐχ 

10 OAH ἀλλ᾽ εἰδητικὴ νοείσϑω συγγένεια. 
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p. 410016 [[ἄντες δὲ χαὶ οἱ διὰ τὸ γνωρίζειν χαὶ αἰσϑάνεσϑαι χαὶ 

τὰ ἕξῆς. 

Ὁ σχοπὸς τῶν προχειμένων ῥημάτων ἐν τούτοις, ἐνδείξασϑαι εἶναι μέν 19» 

τι χοινῇ πάσῃ casey ψυχῇ (οὐ συνωνύμως ee GAN ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς 

χαλούμενα, Lh τὸ OV, τὸ ἀγαϑόν, τὸ ὑγιεινόν, 7 κίνησις εἶναι γάρ τι 

δεῖ τοιοῦτον, ὃ πάσῃ ὑπάρχει Ψυχῇ; xa ὃ χαὶ χοινωνοῦσιν ἀλλήλαις χαὶ 

ἀπὸ τῶν ἄλλων χωρίζονται), παρὰ δὲ τοῖς πρεσβυτέροις μὴ παραδεδόσϑαι 

τὸ χοινόν. οὔτε γὰρ τὸ γνωριστιχὸν χαὶ αἰσϑητιχὸν οὔτε τὸ χατὰ τόπον 

χινητικὸν πάσῃ ὑπάρχει. γνωριστικὸν δὲ ἔοιχε τὸ λογιχῶς λέγειν γνωστιχόν, 

διὸ ὑποχατιὼν νοῦν τοῦτο χαλεῖ. ἀλλ᾽ εἰ χαὶ μὴ τὸ κατὰ τόπον χινητιχόν, 

τὸ τς τ ἁπλῶς δόξει πάσῃ ὑπάρχειν᾽ ual γὰρ τῇ φυτιχῇ τὸ αὐξητιχόν, 

ὃ ἣν χατὰ ποσὸν χινητιχόν. ἀλλὰ δοχεῖ φησι μόνην τὴν χατὰ τόπον χινεῖν 10 

ἣ ψυχὴ τὸ ζῷον, ἐπειδὴ μηδενὶ τῶν ἐχτὸς συνεργῷ χρωμένη αὐτὸ οὕτω 

χινεῖ, ὡς τό γε δ εητικὸν ἔξωϑεν οὖσι τοῖς σιτίοις {τ μήποτε δὲ 

χαὶ ὡς τὴς φυτιχῆς οὐχ 25 ie ἐναργῶς τὸ by οὗ, ἐπιχλινούσης δὲ 

pata εἰς τὸ xa? 8, διὰ τοῦτο φύσεώς τινος οὔσης (χαὶ γὰρ ἧ τ 

ἀρχὴ τοῦ χινεῖσϑαι χαὶ τοῦ Bee ἀλλ᾽ od τοῦ χινεῖν), ἵνα χαὶ ἐπὶ τῶν 

τρεφομένων τὸ χαϑ’ αὑτὸ χινοῦν τὸ ὑποστῆσαν q, ὡς χαὶ ἐπὶ τῶν χατὰ 

φύσιν χινουμένων. ἐναργὴς (δὲ) ἢ ὑπὸ τῆς ψυχῆς χίνησις διὰ τὸ xa)’ Op- 15 

μὴν yweotat 

΄“ ὦ“ 

ν. 410021 Ὁμοίως δὲ χαὶ ὅσοι τὸν νοῦν χαὶ τὸ αἰσϑητικὸν ἐχ τῶν 

στοιχείων ποιοῦσι. 

\ 

Ὁμοίως 14 χαὶ οὗτοι οὐ περὶ πάσης λέγουσι ψυχῆς. οὔτε γὰρ τὰ 

ἄλογα διάνοιαν ἔχει (ταὐτὸν νῦν διάνοιάν τε καὶ νοῦν λέγων, ἵνα τὴν λο- 

γικὴν δηλώσῃ ζωήν), οὔτε τὰ oe αἴσϑησιν ἢ φοράν. διὸ οὐδὲ τοὺς τὸ 

yard τόπον χινητιχὸν αὐτῇ ἀποδιδόντας περὶ πάσης λέγειν ὑπέμνησεν. 20 

τῶν — δηλαδή om. a 5 πρότερον ἔφη] cf. p. 408618 23 συνεργῷ om. a 

> ἀλλ᾽ οὐ τοῦ χινεῖν OM. ἃ 29 δὲ inserui 
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p. 410024 Εἰ δέ τις xat ταῦτα παραχωρήσειε. 

Ἐπειδὴ μυϑικώτερον, ὡς αὐτὸς ἔφη, ot Πυϑαγόρειοι χαὶ τὰ ἄλογα 
ἐδόχουν ταῖς λογικαῖς ζωοῦν ψυχαῖς, ἔνιοι δὲ χαὶ τὰ φυτὰ ὡς Ἰἐμπεδοχλῆς, 
οὕτω δ᾽ ἂν χαὶ τὸ χινητιχὸν χατὰ τόπον χαὶ τὸ αἰσϑητικὸν καὶ πρός γε 
τὸ νοητιχὸν πάσαις ἥρμοττε ψυχαῖς, εἴ τις, φησί, χαὶ ταῦτα ἄτοπα ὄντα 
συγχωρήσειεν, ἵνα πάσης ψυχῆς μέρος ἢ τὸ νοητιχὸν καὶ αἰσϑητικόν, οὐ δ᾽ 
ἂν οὕτω λέγοιεν χαϑόλου περὶ πάσης ψυχῆς; ἀντὶ τοῦ περὶ τῆς πάσης. 
ὅπως γὰρ εἶπε περὶ πάσης ἑρμηνεύων ἐπήγαγεν οὐδὲ περὶ ὅλης οὐδὲ περὶ 
μιᾶς, ὡς ἐχούσης Exdotys ual ἄλλας δυνάμεις, περὶ ὧν οὐδὲν εἰρήχασι. 
δῆλον δὲ ὡς χαὶ ot δι᾿ ἀναπνοῆς ἕλχεσϑαι τὴν ψυχὴν λέγοντες ὑπὸ τῶν 
ζῴων οὐ περὶ πάσης λέγουσιν" οὔτε γὰρ ἅπαν ζῷον οὔτε τῶν φυτῶν τι 

ἀναπνεῖ. ἔοιχε 62 6 Ὀρφεὺς τὴν μὲν τῶν σωμάτων πρὸς ζωὴν ἐπιτη- 
δειότητα ἀναπνοὴν χαλεῖν, τὰς δὲ ὁλιχὰς χινητιχὰς αἰτίας ἀνέμους, ὧν οὐχ 
ἄν ποτε χωρὶς αἱ μεριχαὶ ψυχώσειαν τὰ ἐπιτήδεια σώματο. τοῦτο δὲ λέ- 
ληϑε, φησί, τὸ pH πάντα ἀναπνεῖν τοὺς οἰομένους χατὰ ἀλήϑειαν πάντα τὰ 
ζῶντα δι᾿ ἀναπνοῆς ψυχοῦσϑαι. 

p. 41112 Εἴτε δεῖ τὴν ψυχὴν ἐχ τῶν στοιχείων ποιεῖν, οὐϑὲν δεῖ 
ἐξ ἁπάντων. 

Ὅτι μὲν οὐ στοιχειώδης ἢ πρὸς τὰ γνωστὰ τῆς ψυχῆς οἰχειότης, ἵνα 
, 5 3 NGS ~ 5 ᾿ 

γινώσχῃ, ἀλλ᾽ εἰδητιχὴ χαὶ ἀρχιχὴ τῶν ἐνύλων χαὶ ἑνοειδὴς ὡς ἀμέριστος, 

διὸ χαὶ ταῦτα ἑνίζει ἀλλήλοις τὰ ἐν τοῖς ἐμψύχοις στοιχεῖα, ἤδη διήρ- 
X 

ὕρωται. νῦν 6& προστίϑησιν ὡς εἰ χαὶ ἔδει ex στοιχείων αὐτὴν ποιεῖν, ἵνα 

οὕτως ἣ πρὸς τὰ γνωστὰ σώζηται συγγένεια, οὐχ ἐχ πάντων ἔδει: ἀρχεῖν ' ’ 

γὰρ ϑάτερον τῶν ἐναντίων ἑαυτό τε χρίνειν χαὶ TO ἐναντίον. τοῦτο 
δὲ οὐχ ἁπλῶς ἀληϑὲς οἶμαι, ἀλλ᾽ ὅταν ϑατέρου στέρησις ἢ. τῷ γὰρ εἴδει ' ? | ἵ ϊ 
ε - , ς ΄ ~ 

ἢ στέρησις γινώσχεται ὡς τῇ ὑγείᾳ ἢ νόσος, ἐπειδὴ πᾶσα στέρησις ἐν ἐμ- 
φάσει τέ ἐστιν ἀτελεῖ τοῦ εἴδους, οὗ ἐστιν ἢ στέρησις, χαὶ ἅμα ἀπουσία 
τῆς τοῦ εἴδους τελειότητος. χατὰ τὴν ἔννοιαν τοίνυν τοῦ εἴδους χαὶ τὴν 
Ψ > μω \ Δ 5 ΄, ~ σ Ἂν YY α«ΥἹὰ a VD ΄ 

ἔμφασιν αὐτοῦ χαὶ τὴν ἀπουσίαν γνωριῶ. ὅταν δὲ ἄμφω εἴδη ἢ τὰ ἐναντία, 
~ ~ ¢ x b] Q / ΄ 

πῶς τῷ ἑτέρῳ τὸ λοιπόν, χαὶ αὐτὸ ἰδιότητος εἰσάγον αἰτίαν χαὶ οὐ xad’ 

ἕτερόν τι ἀλλὰ χαϑ᾽ αὑτὸ γνωριζόμενον: ἀλλ᾽ εἰωϑὼς ὃ ᾿Δριστοτέλης τὸ 
Sa AN See ΚΝ ΖΝΕ έ ΡΞ ΣΤ; seta Denier ere ψυχρὸν tod ϑερμοῦ λέγειν στέρησιν, εἰ ταῦτά τις ϑείη στοιχεῖα, ἀχολούϑως 

ἑαυτῷ λέγει ἱχανὸν τὸ ϑερμὸν τὸ ἐν ψυχῇ εἶναι χαὶ πρὸς τὸ τὸ ἐναντίον 
“5 4 yo >. ~ ἊΣ a \ ΕΣ ͵ ἐπι a ~ Ἂς +¢ ἘΝ c aS γινώσχειν. δηλοῖ δὲ χαὶ παραδείγμασι χρώμενος, TH μὲν εὐϑεῖ ὡς εἴδει, 

~ > τ » > , » Ὁ ~ v ~ 

τῷ OF χαμπύλῳ ὡς στερήσει διὸ TO χαμπύλον οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε τοῦ 
5. ἢ ἢν x Ι > \ \ >Q\ " - > ~ ε ¥ \ 

εὐϑέος εἶναι γνωριστιχόν, ἀλλὰ τὸ εὐθὺ ἀμφοῖν. εἰ γοῦν ὡς Etdos χαὶ 
\ ΄ Q.~ > 4 ΄ > Se SQ τὸ ΄ Que 

τὸ χαμπύλον ληφῦῃ., οἷον TO χυχλιχόν, οὐ τῷ εὐϑεῖ χανόνι γνωσϑήσεται 

ὡς χυχλιχόν, ἀλλὰ μόνον ὅτι οὐχ εὐθύ: ὡς τῷ ἐφαρμόζοντι αὐτῷ περι- 
\ ἈΝ 

φερεῖ Us yen ᾿ χλιχὲ εἰσώ εὖ 5 9 ὅτὴ αἱ τὸ εὐθὺ ὡς ὴ | φερξι μετρῷ XAL TO χυχλιχον εισομεῦσ χαὶ αὐτὸ χὰ ξεὺ ς μὴ 

εἴ τε] εἴτε δὲ A: εἴπερ a 

19v 

ξι 

Ξ 

4 
ἡ 

{ ᾿ 

ἡ 
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| 
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᾿ 
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χυχλιχόν. βούλεται δὲ xat διὰ τούτων δηλοῦν εἰδητιχὴν εἶναι τὴν γνῶσιν 20r 
ἐνέργειαν. 

Ὁ 7 

ὅλῳ δέ τινες αὐτὴν μεμῖχϑαι φασίν. p.411a7 Καὶ ἐν τῷ 

> 5 ~ 9 " ~ ε - ~ ~ Εἰ xat προηγουμένως αὐτῷ ἐξ ἀρχῆς ὃ σχοπὸς περὶ τῆς τῶν ὕνητῶν 
, ~ 5» Di ice ~ b) ’ >] ΄ ΟΝ 

ζῴων ψυχῆς, ἀλλ᾽ ὅμως χαὶ περὶ τῆς οὐρανίας ἐποιήσατο ἤδη τινὰ λόγον, 
ε > ΄ ε ae ε " μετα el - ~ pre se ΟΣ 

ὡς ἀμεγέϑης, ὡς νοερά, ὡς χωριστῶς" παροῦσα τῷ σώματι, χαὶ οὐχ ὡς 
δοχεῖ λέγειν ΠΠλάτων συμπεπλεγμένη. χαὶ νῦν ὅπως αἱ ἐν τοῖς ὅλοις στοι- 

χείοις at χαὶ αὐτὰ ζωοῦσαι πάρεισι ψυχαί, ἐνδείκνυται, ὅτι οὐ τῷ με- 
~ ΄ ς > 

υἴχϑαι χαϑάπερ at ἡμέτεραι αὐταὶ χατατεινόμεναι χαὶ ῥέουσαι εἰς τὰ σώ- 
ματα χαὶ ἐχείνων γινόμεναι, χαὶ ὅτι οὐ πρώτως τοῖς ἐνύλοις τούτοις 

~ ~ He > ee) Ἵν, σ τς αν > QV € .ς aa δὶ παροῦσαι τοῖς φαινομένοις αὐτῶν σώμασιν, ὥσπερ οὐδὲ αἱ ἡμέτεραι ϑριξὶν 
ἢ ὀστοῖς. διὸ οὐδὲ ζῷον xad? αὑτὸ ὃ ἀήρ, χαὶ ζῇ ὅμως ψυχῆς ἐνούσης ἢ ὀστοῖς. διὸ οὐδὲ ζῷον x ὃ ὃ ἀήρ, χαὶ ζῇ ὅμως ψυχῆς ἐνούσης. 
δι’ ὧν ἅμα μὲν τὸ ὑφειμένον πρὸς τὴν οὐρανίαν τῶν τοιούτων ἐνδείχνυται 

ψυχῶν, ὡς χαὶ μέχρι τῶν στοιχείων διηχουσῶν γενητῶν χαὶ φϑαρτῶν χατὰ 
τὸ πρὸς τὰς ἡμετέρας αὐτῶν ὕπερ- a- πάντα ὄντων τὰ ἑαυτῶν μέρη. ἅμα δὲ 

ἔχον. ἐπειδὴ ἑαυτῶν οὖσαι ἐχεῖναι χαὶ τὰ στοιχεῖα Cwodor* τὴν γὰρ πρὸς 
~ ~ [τ - > iw \ δ ον 9, we: ΨΧΨ c Abe. 3) ~ σῶμα νεῦσιν 7 μῖξις δηλοῖ. διὸ xat ἐν τῷ ὅλῳ ἔφη, ὡς χαὶ ἐν τοῖς μερι- 
~ ~ - Vv 

χοῖς τῆς μίξεως οὔσης. 

Ρ.41118 Ὅϑεν ἴσως χαὶ θαλῆς φήϑη πάντα πλήρη ϑεῶν εἶναι. 

Ὅτι μὲν πλήρη πάντα ϑεοῦ, δημιουργοῦντος, ἀγαϑύνοντος, συνέχοντος 

αὐτά. οὐδεὶς ἂν ἀμφισβητήσειεν. οὐ δὴ τοῦτο ἐπισημαίνεται, οὐδὲ τὸ ἴσως 
διὰ τοῦ ἴρηχεν. ἀλλὰ πρὸς τὸ μεμῖχϑ οὕτω γὰρ ἴσως χαὶ Θαλῇς ιὰ τοῦτο εἴρηχεν, . πρὸς τὸ μεμῖχϑαι. οὕτω γὰρ ἴσως χαὶ Θαλῆς 

> , , , ~ > ~ ~ >] fy \ ~ wv 

ᾧ ἤϑη πάντα πλήρη Ve@y εἶναι, τῷ μεμῖχϑαι αὐτούς" χαὶ τοῦτο ἄτοπον. 

p.41129 Τοῦτο δὲ ἔχει τινὰς ἀπορίας. 

Ταῖς ἀπορίαις, ὥσπερ εἴωϑε, διαχρίνει τὴν περὶ τῶν Eee τ τοι ἀλή- 

Dewy. ὧν μία, διὰ τί τὸ Ὁ ἡμέτερον σῶμα σύνϑετον ὃν ζῷον γίνεται 

τῇ παρουσίᾳ τῆς ψυχῆς, οὐχὶ δὲ τὸ πῦρ ὑπὸ βελτίονος copie 6 δοχούσης 

ψυχῆς καὶ δοχούσης ἀληϑῶς, εἴ ye τὸ μὲν “Ὁ: epov ὅλον τος ἐχεῖνο 

δὲ χατὰ τὰ μέρη μόνον, χαὶ εἴ γε αὐτῶν τὸ μέν ἐστι μεριχὸν τὸ ὃὲ ὁλιχόν. 

εἰ οὖν τὸ ὅλον τοῦ μεριχοῦ χαὶ τὸ ua? ὁλότητα ἀΐδιον τοῦ πάντῃ φϑαρτοῦ 

βέλτιον, οἰχείως δὲ at ψυχαὶ τοῖς σώμασιν ἐγγίνονται, ὡς ἤδη διώρισται, 

δῆλον ὡς χαὶ ἣ τὸ πῦρ ζωοῦσα βελτίων τῆς ἡμετέρας. πῶς οὖν οὐ ζῷον: 

ἢ δι᾿ αὐτὸ τοῦτο ὅτι βελτίων. πρῶτον μὲν γάρ, ὅπερ xat [[λάτωνι δοχεῖ, 
οὐ σύνϑεσις ἐχεῖ ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, ἀλλὰ μενούσης ἐν ξαυτῇ τῆς ψυχῆς, 
ἐχείνης γίνεται τὸ σῶμα χατὰ δὲ σύνϑεσιν τὸ ζῷον. δεύτερον δέ, ὅτι οὐ 

τὸ φαινόμενον τοῦτο πῦρ προηγουμένως ἐστὶν ἐχείνης τῆς ψυχῆς ὄχημα, 

Πλάτων] ef. Tim, ο. 9 8 αὐταὶ a 19 πλήρη πάντα A 

10 
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ἀλλά τι upeittov, τῆς οὐρανίας ὃν xat αὐτὸ συστάσεως δευτέρως. εἰ δὲ 20: 
τοῦτό τις χαὶ ἐπὶ ἡμῶν εἶναι φαίη, ἀλλ᾽ ἴστω ἐπὶ ἡμῶν καὶ τὸ χρεῖττον 80 

ὄχημα. συγχατατεινόμενον τῇ ψυχῇ εἰς τὸ ϑνητοειδὲς σῶμα, ὡς ex πάντων 

συμπληροῦσϑαι" ἐπ᾽ ἐχείνων ὃὲ ἐξήρτηται καὶ τὸ φαινόμενον τοῦ χρείττονος 
5 nat δι᾿ ἐχείνου ζωοῦται χαὶ αὐτό, οὐ μὴν εἰς ἑνὸς ἄμφω συντελεῖ συμ- 

πλήρωσιν. οὔτε οὖν éx πάντων συμπληροῦται τὸ φαινόμενον xa’ αὑτὸ 

ζῷον. ὅτι οὐχ αὐτοτελῶς, ἀλλὰ τῷ τοῦ χρείττονος ἐξῆφϑαι ζῇ, καὶ 6 
᾿ ’ S» t pe ς ἪΦ ἱ Ἢ» αι Ort 

ὅλως ὡς μόριον, εἰ καὶ δοίη τις ἕν ἐχ πάντων γίνεσϑαι. 

Ρ.411111 Ἐπιζητήσειε δ᾽ ἄν τις χαὶ διὰ τίνα αἰτίαν ἣ ἐν τῷ 3s 
+s \ ~ > ~ , , 5) \ \ 5 (Ὁ ΄ 

10 ἀέρι ψυχὴ τῆς ἐν τοῖς ζῴοις βελτίων ἐστὶ καὶ ἀϑανατωτέρα. 

Οὐχ εἰ ἔστι βελτίων ζητεῖ, ἀλλὰ διὰ τί ἐστι" χαὶ γὰρ εἴρηται ὡς δοχεῖ 

βελτίων. καὶ οὐκ ἠπόρησε, διὰ τί δοχεῖ, ἀλλὰ διὰ τί ἐστιν, ὡς οὔσης μέν, 

τῆς δ᾽ αἰτίας ἐν χοινῷ ζητεῖσϑαι ὀφειλούσης, μᾶλλον δὲ τρόπον τινὰ ἤδη 

εἰρημένης Ox’ αὐτοῦ, τῷ ἐπιστῆσαι τοῖς μεμῖχϑαι αὐτὴν φάσχουσι, χαὶ τῷ 

15 μὴ ζῷον προσαγορεύειν τὸ πῦρ. δῆλον γὰρ ὡς διὰ τὴν χωριστὴν παρουσίαν 40 

οὐ συμμιγνυμένη τῷ σώματι οὐδὲ σύνϑετόν τι pet’ αὐτοῦ ἀποτελοῦσα 

βελτίων ἐστὶ τῆς μιγνυμένης καὶ συμπληρούσης ἕν τι μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ αὕτη 

αἰτία τοῦ βελτίονος, ἣ ἐξηρημένως καὶ χατ᾽ οὐδεμίαν εἰς τὰ χείρω ῥοπὴν 

τῶν ἐξηρτημένων σωμάτων ζωοποιία. ἀϑανατωτέρα δὲ οὐχ ὡς ϑνητῆς τῆς 

90 ἐν τοῖς ζῴοις οὔσης (τὸ γὰρ ἀϑανατώτερον ὡς τὸ λευχότερον λευχοῦ λευ- 
{2 Ψ ? ς \ i“ , bX 4 / ¢€ , ~ ~ σ' 

χότερον), ἀλλ᾽ ὡς χατὰ κρείττονα μέτρα ἀϑανασίας ἑστώσης τῆς τῶν ὅλων 45 

ψυχῆς. διὸ χαὶ 6 Πλάτων ὁμωνύμους τοῖς ἀϑανάτοις τὰς ἡμετέρας προσα- 
΄ ΄ \ ~ ~ SAN \ Ὁ ~ 38 \ \ \ 

γορεύει ψυχάς, χαὶ πολλῷ μᾶλλον αὐτὸ τὸ τῆς ζωῆς εἶδος xat τὸν ϑεὸν 

εἶναι λέγει ἀϑαάνατον. 

25 p.411a13 Συμβαίνει δὲ ἀμφοτέρως ἄτοπον xat παράλογον καὶ 
\ \ 4 τῶ \ ~ Nn \ Dah, ~ 4 τ ΄ 

yap τὸ λέγειν ζῷον τὸ πῦρ 7 τὸν ἀέρα τῶν παραβολωτέρων ἐστί. 

Διὰ τὸ σύνϑετον εἶναι τὸ ζῷον ax ψυχῆς χαὶ σώματος, μιγνυμένης 

αὐτῷ δηλαδὴ χαὶ πρὸς αὐτὸ ὑεπούσης χαὶ ξαυτῆς ἀφισταμένης πως. τὸ ὅ0 
> ΄ 5» > \ \ X “ῳ \ σ Ὁ a! X 5, 5 \ (YA! X 

οὖν παράλογον od διὰ τὸ μὴ ζῆν τὸ ὅλον πῦρ ἢ τὸν ἀέρα, ἀλλὰ διὰ τὸ 

80 τὰς τῶν ὅλων ψυχὰς ὁμοίως χατατεινομένας ταῖς ἡμετέραις ποιεῖν ψυχαῖς, 

χαὶ οὐδὲ ἀπολυομένας ποτὲ ὡς τὰς ἡμετέρας, ἀλλ᾽ ἀιδίως τοῦτο πασχούσας " 

ὅπερ ἄτοπον. χαὶ σαφῶς ἐπὶ τῆς οὐρανίας εἴρηται τὸ συμπλέχουσιν αὐτὴν 

πρὸς σῶμα ἑπόμενον. 

p.411015 Καὶ τὸ μὴ λέγειν ζῷα ψυχῆς ἐνούσης ἄτοπόν ἐστιν. 20v 

35 Πάντως γὰρ ζῷον τὸ 2x τοῦ σώματος χαὶ τῆς ἐνυπαρχούσης ψυχῆς" 

9 δ᾽ γὰρ ἃ 22 6 Πλάτων] Tim. 13 p.41¢ Phaedo 56 p. 106D 26 παραλογωτέρων 

ex Ar. a 31 ἀλλ᾽ ἀιδίως correxi: ἀλλὰ ἰδίως Aa 34 χαὶ γὰρ — παραλογωτέρων ἐστί 

(25. 26) repetit a τὸ OM. ἃ ἄτοπόν ἐστι proximo lemmati praefigit a 
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δῆλον γὰρ ὡς οὐ μένει ἔτι χωριστή, εἴ D σά ἔγε ὶ σὺν αὐτῷ 20v Fdov γὰρ ὡς οὐ μ, χωριστή, εἴ YE τῷ σώματι ἔνεστι χαὶ σὺν αὐτῷ 20» 
~ ~ ΄, - ΄ =) ΕΝ 

ζῇ τε χαὶ ἐνεργεῖ. διὸ φυλαχτέον ἐνεῖναι αὐτὴν φάσχειν, χωριστῶς δὲ ὅ 
παρεῖναι. χαὶ ζῆν μὲν τὰ ὅλα ϑετέον, οὐ μὴν εἶναι ζῷα διὰ τὰς προειρη- 
μένας αἰτίας. 

p. 411216 Ὑπολαβεῖν δὲ ἐοίχασιν εἶναι τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις. 

\ SNe >) ld ~ ~ ~ ~ 9) nN \ \ σ 

Τὴν αἰτίαν ἐχφαίνει τῆς τῶν πολλῶν παρατροπῆς, δι᾿ ἣν χαὶ τὰ ὅλα 

οὕτω λέγουσι ζῆν, ὡς ἐν αὐτοῖς ἐνούσης τῆς ψυχῆς, ἀλλ᾽ οὐ χωριστῶς 10 
, \ \ \ e ~~ \ > ς ὦ eZ fod ted (iN ES, ζωούσης. διὰ γὰρ τὸ ὁμοιομερῆ τὸν ἐν ἡμῖν ἀέρα τῷ ὅλῳ δρᾶν ᾧήϑησαν 

c e ~ ~ os ~ ay = 

δμοίως χαὶ ὑπὸ ὁμοίας ψυχῆς τοῦτό τε χἀχεῖνον ψυχοῦσϑαι " ἐνεῖναι οὖν 
c ΄ ey ~ ~ » 

χαὶ ἐχείνῳ ὡς ἐν τούτῳ τὴν ψυχήν. εἶτα τὸ ἐπισυμβαῖνον αὐτοῖς ἄτοπον 

εὐϑὺς ἐπαγει. 

Ρ.411118 Ὥστ᾽ ἀναγχαῖον αὐτοῖς λέγειν τὴν ψυχὴν ὁμοειδῇ τοῖς 
woptotc. 

Et γὰρ ἐνοῦσα χαὶ τῷ ὅλῳ ἀέρι ἢ ψυχὴ Cwot αὐτόν, ἕξει χἀχείνη 
μύρια ὅσα ἣ τῶν μορίων, τουτέστι τῶν μερικῶν σωμάτων. ἔσται γὰρ χαὶ 1 

τὸ ὡς ὀργάνῳ χρώμενον, χαὶ οὐ τὸ χωριστὸν μόνον ἀλλὰ χαὶ τὸ αἰσϑη- 
\ \ TG NS) \ \ \ NER OPEC , a ~ \ Fi ~ 

τιχὸν χαὶ φανταστιχόν ἀλλὰ χαὶ ϑυμὸς χαὶ ἐπιϑυμία. det yap τούτων τῇ 

uh χωριστῶς ζωούσῃ ἀλλ᾽ ἐνούσῃ τοῖς σώμασι ψυχῇ. ἔσται οὖν ὁμοειδὴς 
ἥ τε τοῦ ὅλου ἀέρος χαὶ ἣ τοῦ μορίου ψυχή. 

- 5 
Ρ. 411419 Εἰ τῷ ἀπολαμυβάνεσθϑαί τι τοῦ περιέχοντος ἐν τοῖς 

‘ 
Lf v \ ~ 7 ζῴοις ἔμψυχα τὰ ζῷα γίνονται. 
Π 

Εἰ τῆς τοῦ περιέχοντος ψυχῆς ἀπολαμβανόμενόν τι μόριον, ὡς πᾶσαν 24 
υὲν ἔχον ἰδιότητα ζωῆς. ἣν χαὶ ἐχείνη εἶχε, διῃρημένον δὲ ὡς εἰς μερι- 2% 

χώτερον σῶμα περιγραφόμενον, χαϑάπερ xat τὸ τοῦ ἀέρος μόριον ἅπασαν 
ἔχον ποιότητα, ἣν χαὶ ὃ ὅλος ἀήρ. ἀπολείπεται μόνῳ τῷ μεριχῷ. εἰ οὖν 
οὕτως ἔχει χαὶ ἣ ἐν τοῖς ζῴοις ψυχὴ πρὸς τὴν ἐν τοῖς ὅλοις στοιχείοις, 
΄ Α >)! oh τὼ YW. 2 \ i o >] ‘ 4 5 \ \ {Ὁ δμοειδὴς ἂν αὐτῇ εἴη. ἐπεὶ οὖν αὕτη οὐ νοητιχὴ μόνον ἀλλὰ χαὶ παϑη- 
τική, εἴη ἂν κἀχείνη ὡσαύτως ἔχουσα. εἰ δὴ ταῦτα ἄτοπα, τὸ τὰς τῶν 
ὅλων εὐπαϑεῖς ποιεῖν, χαὶ οὐδὲ ἀπολυομένας ποτέ, χαὶ ὁμοίας ταῖς εἰς τὸ 
χεῖρον ὑποφερομέναις μεριχαῖς, χαὶ διὰ ταῦτα χατὰ μόνην ἐχεῖναι ἑστήχασι 30 

τὴν νόησιν, δῆλον ὡς οὐχ ὁμοίως ἢ τοῦ ὅλου ἀέρος ψυχὴ πρὸς τὴν μεριχὴν 
ἕξει, ὡς αὐτὸς ὃ ἀὴρ πρὸς τὰ οἰχεῖα μέρη. οὗτος μὲν γὰρ ὁμοειδὴς αὐτοῖς, 

ἀνομοειδὴς δὲ τοῖς μέρεσιν ἢ τοῦ ὅλου ψυχή. εἰ δὲ τοῦτο, τὸ μέν τι ad- 
5 

τῆς ὑπάρξει δηλονότι, τὸ δὲ οὐχ ὑπάρξει. ἐπειδὴ γὰρ οὐ πάντῃ 

86 ὥμώνυμος ἢ τοῦ ὅλου πρὸς τὴν τοῦ μέρους, ἕξει τι χοινόν, εἰ χαὶ αὐτὸ 

ὅ τὴν ψυχὴν εἶναι ἃ 13 post μορίοις add. εἶναι a 20 ἀπολαβεῖν a 21 ἔμψυχα 

ζῷα γίνεται ἃ 23 διῃρημένον δὲ] τί δὲ εἰρημένον A 33. ὃ4. αὐτοῖς ἃ 
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or 
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χοινὸν ὡς τὰ ἀφ᾽ ἕνός" χαὶ ἐπειδὴ πλεονάζει τοῖς πάϑεσιν ἣ ἐν τοῖς 20v 

μέρεσιν, τὸ τὰ τι τῆς a χῆς onan ἐν τοῖς ὅλοις, τὸ δὲ oN ὑπάρχει" 35 

μόνον γὰρ ἂν τὸ Ron ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἢ ἐν τοῖς ὅλοις ἢ αὐτὴ ὑπάρχει; 

οὐχ οἷόν τε μὴ χαὶ τὸ παϑητικὸν ἐνεῖναι. διὸ καλῶς συ ΠΡ ται ἀναγ- 

χαῖον ἢ SworoRe εἶναι" ἕξει γὰρ χαὶ ἢ ὅλη ual ἢ τῶν μερῶν τὰ αὐτά" 

ἢ μὴ ὑπάρχειν ἐν ὁτῳοῦν τῶν τ Ὁ τοῦ παντός (οὐ τοῦ παντὸς 

ἀέρος λέγων ἀλλὰ τοῦ ἀπο ὡς τῆς ον ἐν τοῖς συνϑέτοις χαὶ τοῖς ζῴοις 

ἐνυπαρχούσης διὰ τὴν χατὰ τάξιν χαὶ τὴν χατὰ νεῦσιν χαὶ ῥοπὴν πρὸς τὸ 40 

σῶμα συναφήν, τῆς δὲ ἐν ΤΠ ραν χαὶ τῆς ἐν τοῖς ὅλοις. ἃ δῆ χαὶ αὐτὰ 

μέρη χέχληχε τοῦ παντός, οὐχ ἐνυπαρχούσης, ἀλλὰ χωριστῶς αὐτὰ ζωούσης. 

οὕτως ἔμοιγε δοχεῖ μᾶλλον τὴν ᾿Αριστοτελιχὴν χαϑιστάνειν λέξιν ἢ ὡς 

χαταγινώσχοντος ἀζωίαν τῶν ὅλων στοιχείων. 

Ρ. 411126 Ἐπεὶ δὲ τὸ γινώσχειν ψυχῆς ἐστι χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Τὸ Seared) ore μία ἐστὶν ἢ ἐν Exdotwp ζῴῳ ψυχὴ ἢ πολλαὶ 46 

uo ἕχαστον, ἐπειδὴ χαὶ ἐνέργειαι αὐτῆς πολλαί te χαὶ πολυειδεῖς, “at εἰ 
). ὦ 

μία, πότερον σύνϑετος ἐχ πλειόνων οὐσιῶν ἣ ἁπλῆ μὲν πολυδύναμος δέ, 

ὅϑεν τὸ τος τῶν ἐνεργειῶν. οὐ γὰρ δὴ πολλαὶ τ το ον ἔσονται 

οὐσίαι χαὶ οὐ μιᾶς οὖσαι ψυχῆς πληρώματα, τον ὥσπερ τὸ σῶμα ἕν 

χαὶ τὸ ζῷον, ἀναγχαῖον χαὶ ἘΠ ψυχὴν εἶναι μίαν. ἔτι δὲ ἕν τὸ “τ 

“ἐγὼ ἐνόησα χαὶ ᾿ἡσϑόμην χαὶ ἐθϑυμώϑην χαὶ ὠρέχϑην. οὐχ ἂν Fv, εἰ μὴ 

ὁπωσοῦν μία ἣν ἢ ψυχή. ὅτι μὲν οὖν μία ats ἀλλὰ es ἁπλῇ 

yar οὐσίαν ταῖς (δὲ) δυνάμεσι SOTO, ἢ χαὶ χατ᾿ οὐσίαν πολλή; 

50 σ΄ 

τῆς γὰρ ἁπλῆς ἴσως xat Ἷ δύναμις χαὶ a ὙΠ avi ὡς χαὶ τῆς ho- 

γικῆς λογική, ἢ xat τῇ οὐσίᾳ πολλή. εἰ τοῦτο, πότερον ἀεὶ τοῦ ge 2ir 

τιχοῦ ἐν ἡμῖν τῷ παϑητιχῷ συμπεφυχότος χαὶ τῷ ϑρεπτιχῷ, ἢ ἐν τῇ εἰς 

σῶμα port ταῦτα προσλαμβάνοντος χαὶ μιᾶς συντεϑειμένης ex πλειόνων ζωῶν, 

ὥσπερ χαὶ ἐχ ψυχῆς (αὶ σώματος) Ev γίνεται τὸ ζῷον, (ev) 7 ἦν οὐχ ἀεὶ συμ- 

ΤΡ στῶν ἀλλὰ ποτέ; nat εἰ οὕτως, apa προῦπαρχουσῶν πὶ τῶν διαφόρων 

ζωῶν γίνεται ἣ ΠΡ ποτέ, ἢ ἐνίων τότε γινομένων; εἰ δὲ ἀεί, πότερον 5 

χαὶ τῶν λοιπῶν διὰ τὸν νοῦν ὌΝ τα ane τοῦ σώματος, ἣ χαὶ τοῦ νοῦ 

ἀχωρίστου διὰ τοὺς λοιποὺς ὄντος. συντελεῖ δὲ τὸ χεφάλαιον χαὶ πρὸς τὸ 

πῶς ψυχοῦται τὰ σώματα, πότερον ὑπὸ τῆς ὅλης, ἢ ὑπό τινων αὐτῆς ὃυ- 

γάμεων " καὶ εἰ ὑπὸ τῆς ὅλης, πότερον nar’ ἄλλην ἄλλῳ μορίῳ παρούσης, 

ἢ ὅχης ἁπανταχοῦ" χαὶ πότερον ὅλης χατὰ πάσας, ἢ ὅλης μὲν ἀλλ᾽ οὐ 

york πάσας" οὐ γὰρ δὴ χαὶ χατὰ τὰς χωριστάς. 6 μὲν οὖν Πλάτων σαφῶς 

ὕστερον τῇ λογικῇ ζωῇ, ἣν χαὶ ἀϑάνατον χαλεῖ, τὴν παϑητιχήν, ἣν ὑνητὸν 10 

εἶδος ζωῆς, προσυφαίνεσϑαι λέγει. οἶμαι δὲ ὡς χαὶ Aprototéhys οὕτως, 

4 ἀναγχαῖον] ἀναγκαῖον εἶναι A: om. ἃ 5 εἶναι om. Aa 13 ἐπειδὴ a 14 ψυχὴ 

ζῴω a 16 ἡ ἃ 22 δὲ addidi 27 Cwoy correxi: ζῴων Aa χαὶ σώματος 

addidi ἐν ἡμῖν seripsi ef. v. 25: ἡμῶν Aa 28 dpa correxi: ἄρα Aa 29 τότε] 

mote a 35 Πλάτων] Tim 15 p. 41D 
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δ x N DN NY 3X ¢ P) ΄ X ~ 

τὴν μὲν χωριστὴν εἰδὼς καὶ οὐδὲ ὡς ὀργάνῳ ποτὲ χρωμένην τῷ σώματι 21: 
~ ie ~ 

οὐδὲ Guvéyousdy τι τοῦ σώματος μόριον, ποτὲ ὃξ παντελῶς χαὶ ἀφισταμένην 
~ D4 e ~ 5 x ah, ~ 

τῆς ἔξω ῥοπῆς χαὶ εἰς τὴν οὐσίαν συναιροῦσαν τὴν ἐνέργειαν χαὶ χωρι- 
a , > ~ > » 

σϑεῖσαν μόνην εἶναι τοῦτο ὅπερ ἐστί, τὴν ὃς ἄλλην ζωὴν ἀχώριστον λέγων, 
Nines’ ~ r ous. ὦ ~ é > \ ~ 2 ον tenet ἧς 

5 καὶ σὺν τῷ σώματι ἀεὶ ἐνεργοῦσαν" οὐ γὰρ τῆς ψυχῆς ἀλλὰ τοῦ συναμ- 15 
΄ 4 ~ » s 

φοτέρου εἶναι τά te πάϑη ual τὰ τοιαῦτα ἔργα, οἷον αἰσϑήσεις φαντασίας 

ὀργάς καὶ ὅσαι λογιχαὶ τῷ σώματι χρῶνται συνεργῷ, ἃς διανοητιχὰς χαλεῖ, 
ὡς τὰς χωριστὰς ἐπιστημονικῶς ϑεωρητιχὰς χαὶ νοητικάς. ἐν οὖν τῷ παν- 

τελεῖ χωρισμῷ od μένει δηλαδὴ μία ἐξ ἀμφοῖν (οὐ γὰρ ἂν ἔτι πάντῃ εἴ BoP Gels PE Ee οἰ Ὁ jap ἄν ετι παντῃ εἴη 
e ~ ~ ~ ~ 

10 xeywptopévy), ὁπότε χαὶ σαφῶς εἴρηται περὶ tod vod “χωρισθεὶς δ᾽ ἐστὶ 

μόνον tod” ὅπερ ἐστίν, ὡς μόνον τὸ νοερὸν λείπεσϑαι. ἐν ὃὲ τῇ ἔξω τοῦ 
- ες ~ \ ~ a \ ~ ς τ ὴΝ »»" ΄ > yc 

vod ῥοπῇ καὶ τῇ κατὰ προβολὴν ζωῇ ἢ πρὸς τὰς ἄλλας σύμφυσις, ἀλλ᾽ ἢ 20 
lA > \ teas σ᾽ € ~ pa ΑΝ nae 3 > ¢ 5 

σύμφυσις οὐ χατὰ συνέχειαν, οἷα ἢ τῶν σωματιχῶν μερῶν, GAA ἢ ἄσω- 

μάτοις προσήκουσα, ἀμερίστως πρὸς ἀλλήλας Evovpeveny χαὶ μιᾶς ἀμερίστου 

15 τῆς ὅλης ἀποτελουμένης᾽" ὡς ἣ τοῦ λευχοῦ χαὶ μέλανος ὄψις μία, χατὰ δύο 
υὲν ἐνεργοῦσα λόγους dua, ὅλη δὲ χατ᾽ ἄμφω καὶ μία ὡς ἀμερὴς ἐ 

ἀμερεῖ τὰ δύο συνειληφυῖα. εἰ G2 τῷ σώματι ἢ ψυχὴ οὕτω συνάπτεται, 

ὡς ἕν ἐξ ἀμφοῖν γίνεσϑαι τὸ ζῷον, πολλῷ μᾶλλον συγχωρητέον τῇ ex δια- 50 

φόρων εἰδῶν ζωῆς ἑνώσει, xdv αἱ μὲν ὦσιν ἀχώριστοι, ἢ OF χωριστὴ μὲν 

20 τῇ δὲ ἀφ’ ἑαυτῆς ἐχστάσει χαὶ πρὸς τὸ ἔξω νεύσει ἀχώριστός πως Ὑγινο- 

uévy καὶ συναρμοζομένη πρὸς αὐτάς, χαὶ τὰς μὲν χοινὰς ἐνεργείας χαϑ᾽ 
σ Sey >] τον \ ἊΧ \ δ᾽ [4 \ x \ 2F. 4 

ὅλην αὐτὴν ἐνεργοῦσα tas δὲ χωριστὰς ual? ξαυτὴν ἣ τὸ ἐξῃρημένον 

ἔχουσα πρὸς τὰς λοιπάς. νῦν οὖν τῇ ᾿Αριστοτελικῇ συμπαραχολουϑήσωμεν 

λέξει. διακρίνας δὴ τὰς γνωστικὰς τῆς ψυχῆς ἐνεργείας ἀπὸ τῶν ὀρεχτιχῶν 

25 χαὶ ποιχίλας εἶναι ἀμφοτέρας δηλώσας, τὰς μὲν ὡς δοξαστιχὰς χαὶ νοητιχὰς 80 

χαὶ αἰσϑητιχάς, tas ὃὲ χατὰ τὸ λογικὸν χαὶ παϑητιχόν (παϑητικὴ γὰρ ὄρεξις 

ἢ ἐπιϑυμία, λογικὴ δὲ 4 βούλησις), προσϑεὶς δὲ χαὶ τὰς χατὰ τόπον χινητιχὰς 

χαὶ ἔτι τὰς φυτιχάς, ζητεῖ, πότερον ὅλῃ τῇ ψυχῇ τούτων ἕχαστον 

ὑπάρχει καὶ πάσῃ; xa ἣν νοοῦμέν τε χαὶ αἰσϑανόμεϑα χαὶ χι- 

30 νούμεϑα καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ποιοῦμέν τε χαὶ πάσχομεν, ἣ μο- 

ρίοις ἑτέροις ἕτερα. ἐπεὶ δὲ τὸ μέν τι νοεῖν τῆς νοητικῆς ἐστι ψυχῆς ἴδιον, 35 

υάλιστα μὲν τὸ μόνιμον, εἰς τὴν οὐσίαν τῆς ἐνεργείας συναιρουμένης,. ἤδη 

ὃὲ χαὶ τὸ χατὰ προβολήν, ὅσον μὴ τῷ σώματι ὡς ὀργάνῳ χρῆται μηδὲ 

συμπαραλαμβάνει τὴν φαντασίαν, χἂν ἑπομένην αὐτὴν ἔχῃ χαϑάπερ σχιὸν 

80 παραχολουϑοῦσαν, τὸ δέ τι νοεῖν, ὃ παϑητιχὸν ἐρεῖ σὺν φαντασίᾳ γινόμενον. 

περὶ τούτου νῦν ἐρωτῶν διαχρίνει αὐτὸ ἀπὸ τοῦ προτέρου, τῷ ἡμᾶς φάναι 
x ᾿ ~ >> Seif Ε, 

ξειναι TOUS νοηυντᾶς,. WOE εἰπὼν 

Ρ.41101 Καὶ πάσῃ νοοῦμέν τε χαὶ αἰσϑανόμεϑα. 40 

~ \ (2 , ὃς \ ς ~ ΤᾺ A 5 ἢ lf a 5 5 \ 

Ἡμεῖς Yap Ot GUYUETOL UAL Ol YOOUYTES XAL ALGVUAVOILSVOL, οὐ XATA 

2 παντελῶς Om. a 10 εἴρηται] cf. 1 5, 430222 13. 14 ἀσώματος a 20 ἑαυτῶν A 

22 αὐτὴν correxi: ἑαυτὴν Aa 27 ἣ ante ἐπιϑυμία om. a 31 δὴ A 32 ἤδη] 

ἢ ἤδη a 35 ἐρεῖ] οἵ. Γ 1 
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\ f Per > \ 2 ~ rd a bod 2 \ x \ τὸ πρότερον νοεῖν" ἴδιον yap ἐχεῖνο τῆς χωριστῆς ψυχῆς. ἐπεὶ οὖν τὸ 2lr 
΄ \ “Ὁ, [4] NX \ nd ld sh 5 ΄ \ \ » ~ σύνϑετον χαὶ νοεῖ, ἣν δὴ χαὶ vost νόησιν, χαὶ αἰσϑάνεται καὶ τὰ ἄλλα ποιεῖ 45 

τε χαὶ πάσχει ἅμα (διὰ μὲν γὰρ thy ζωτιχὴν ἐνέργειαν ποιεῖν ἐστιν ἕκαστον, 
πάσχειν δὲ διὰ τὴν σωματιχὴν κίνησιν), δῆλον ὡς τῇ ὅλῃ ψυχῇ τῇ ἐκ 

5 πασῶν τῶν ζωῶν συνυφανϑείσῃ τούτων ὑπάρξει ἕχαστον᾽ ἢ γὰρ ὅλη ἐστὶν 
ἣ τὸ σύνϑετον ὅλον ὁρίζουσα: τὸ δὲ ὅλον ἐστὶ χαὶ αἰσϑανόμενον χαὶ νοοῦν 

χαὶ ὀρεγόμενον, ἐπειδὴ καὶ ἕν πάντα ἐνεργεῖ, ἵνα χαὶ τὴν ταυτότητα αὐτῶν 
\ N > \ [4 ~ \ 2 σ σ ΄ ΄ BA >\ 

χαὶ τὴν διαφορὰν γνωρίζῃ. τῇ μὲν οὖν ὅλῃ Exactov ὑπάρξει, ἄλλοτε δὲ 

nav ἄλλην ζωὴν ἐνεργούσῃ: οὐ γὰρ χατὰ τὴν αὐτὴν τρέφεται χαὶ αἰσϑά- 50 
39.X > 4 \ - Δ aX ~ δὶ » 3 Ω͂. 

10 νεται, οὐδὲ αἰσϑάνεται χαὶ νοεῖ. τὸ δὲ ζῇν χαὶ ἄλλο τι Tap ἔχαστον, 

οἷον παρὰ τὸ αἰσϑητιχὸν χαὶ νοητιχὸν χαὶ ϑρεπτικόν, ἐπειδὴ ἕχαστον οὐχ 

ἁπλῶς ἐστι ζῆν ἀλλὰ μετὰ διαφορᾶς. διὸ οὕτως ἄλλο, ὡς τὸ ζῷον τοῦ 

λογικοῦ ζῴου, καὶ ἐν ἕνί τ᾽ ἐστιν ἑχάστῳ χαὶ ἐν πᾶσιν ἅμα τὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 

ὃν ἐγειρόμενον χαὶ οἷον ζέον. 

15 ρ.411098 Λέγουσι δή τινες μεριστὴν αὐτὴν xat ἄλλῳ μὲν νοεῖν 21ν 

ἄλλῳ δὲ ἐπιϑυμεῖν. 

Οὐχοῦν χἀχεῖνοι τὴν ὅλην βούλονται χαὶ νοεῖν χαὶ ἐπιϑυμεῖν, ἀλλ᾽ τ 

ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ" xat οὐ τοῦτο ἐπισημαίνεται, ὅτι ἢ ὅλη ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ, 

ἀλλ᾿ ὅτι ὡς μεριστὴ ual ὡς μορίοις, δέον ὡς ἀμέριστος φάναι χαὶ δια- 

20 φόροις ζωαῖς ἀμερίστως ἀλλήλαις συμφυομέναις. διὸ χαὶ ἀπαιτεῖ τὸ συνέ- 

yov εὐλόγως: τὸ γὰρ μεριστὸν πᾶν δεῖται τοῦ συνέχοντος. εἰ δὲ USPLOTY, 

εἴη ἣ ψυχή, οὔτε ἑαυτὴν οὔτε ἄλλο τι συνέξει" ὡς οὐδὲ τὸ σῶμα. ἀλλὰ μὴν 10 

συνέχει τὸ σῶμα ἣ ψυχή" ἐξελϑούσης γοῦν διαπνεῖται. ἀμέριστος ἄρα, 
> \ > \ PA ~ f a ~ ” x Γ Cc 5 Ἂ > tA 

ETEL εἰ χαὶ AUT) TOU OVVEY OVTOS O&tTAt, Ὁ στησόμεθα εἰς TO αμερίστον. 

τῷ or χἀχεῖνο ἢ ψυχή. 7 εἰς ἄπειρον χωρήσομεν. 

..411014 ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις χαὶ περὶ τῶν μορίων αὐτῆς. τίνα 
] μ Ί 

ἔχει δύναμιν ἕχαστον ἐν τῷ σώματι. 15 

Ἡ ὅλη μὲν κατὰ τὸν ᾿Αριστοτέλη χαὶ χατὰ τοὺς μεριστὴν αὐτὴν bro- 18 

τιϑεμένους συνέχει τὸ σῶμα" ἀλλ᾽ ὡς αἰσϑάνεται ἢ ὅλη κατὰ τὴν αἰσϑη- 

80 τιχὴν δύναμιν διὰ τὸ ἑχάστην δύναμιν ἀμερίστως τῷ ὅλῳ συμφύεσϑαι, χαὶ 20 

οὐ χατὰ διάστασιν ἄλλο τι οἷον τὸ δοξαστιχόν, οὕτω χαὶ συνέχει μὲν 7 ὅλη, 

χατὰ ὃὲ τὰς ἀχωρίστους αὐτοῦ ζωὰς διὰ τὴν χαὶ τούτων ἀμέριστον ἐν τῇ 

ὅλῃ σύμφυσιν. ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὸ νοητιχόν. ὅπερ τοῖς μεριστὴν οἰομένοις 

οὐχ ἕπεται: ἀλλ᾽ εἰ χαὶ δοίη τις αὐτὴν μεριστὴν οὖσαν χαὶ συνεχτεινο- 

35 μένην τὴν ὅλην τοῦ ὅλου εἶναι ovvextinyy, ἔσται χαὶ τὰ μέρη τῶν μερῶν 

χατὰ τὸ ἑχάστῳ ἐπιβάλλον συνεχτιχόν, ὡς χαὶ ἕχαστον ψυχιχὸν μόριον σω- 

ματιχοῦ εἶναι συνεχτικὸν μορίου" ὥστε χαὶ ὃ νοῦς. τοῦτο δὲ χαλεπὸν χαὶ 30 

2. 1 τὸ (ante πρότερον) scripsi: tov Aa 6 τοῦ συνϑέτου A 8 γνωρίζει a 15 δὲ 

post αὐτὴν add. εἶναι a 27 δύναμιν ἔχει a τῷ om. A 
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πλάσαι" ἀχώριστον γὰρ τοῦ συνεχομένου τὸ προσεχῶς συνεχτιχόν, χωριστὸς Zlv 

δὲ ὃ νοῦς" χαὶ τὸ μὲν ἐχείνου ἐστὶν ὡς αὐτὸ τοῦτο ἐχεῖνο συνέχον. τὸ δὲ 
ἑαυτοῦ, ἑαυτὸ νοοῦν χαὶ εἰς ἑαυτὸ ἐπιστρέφον. ἔτι εἰ χαὶ ἀμερὲς τὸ συνε- 

δὴ - - IAA N See ἐξ hak ἘΝ \ \ \ > \ χτικὸν τῶν μεριστῶν, ἀλλὰ περὶ αὐτὰ μεριζόμενον. χαὶ τὸ μὲν οὐ πρὸς 
ἑαυτὸ μόνον ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὰ χρείττω ἀνεπίστροφον, ἐγχαταδεδυχὸς τῷ 

συνεχομένῳ᾽ ὃ δὲ χαὶ τὰ χρείττω νοεῖ χαὶ ἐχείνων ἔχεται. πῶς οὖν 
΄ ᾿ τον τας - 7, ΠΟ πον BAN ~ = ν ayy 

παραποδίζεται τὸ νοεῖν ὑπὸ τοῦ σώματος; διότι τὸ σῶμα τῇ ὅλῃ ψυχῇ 

χατὰ τὰς ἀχωρίστους αὐτῇ συνήρτηται ζωάς, διὰ ὃὲ τὴν συνάρτησιν οὐ ταῖς 

χρωμέναις ἰθναίςς ἀλλὰ χαὶ ταῖς υηδὲν αὐτῷ ypw usvats ἐμποδίζει, ὡς ἐπὶ 

τῆς βελόνης εἴρηται. 

Ρ.411019 Φαίνεται δὲ χαὶ τὰ εὐ διαιρούμενα Cry χαὶ τῶν 

ζῴων ἔνια τῶν ἐντ όμιων. , 

ς 

Καὶ τοῦτο δειχτιχὸν τῆς eae τῶν ἐν ἑχάστῳ πλειόνων οὐσιῶν 

τε χαὶ δυνάμεων ζωτιχῶν συναφῆς. τὰ γὰρ ὡς μεριστοῦ page xy ἥνωταί 
πως, ἰδίαν ἕχαστον ἔχει tow, ws ὀφθαλμὸς χαὶ pis at δὲ Cwat οὕτως 

ἥνωνται, ὡς χαὶ ἕχαστῳ τοῦ σώματος μορίῳ Pune πάσας παρεῖναι, ὅταν 

ἐπιτήδειον ἢ πρὸς τὴν πᾶσαν ὑποδοχήν. χαὶ γὰρ ὃ χλάδος τοῦ φυτοῦ τὴν 

ὅλην ἔχει φυτικὴν ψυχὴν ϑρεπτικήν τε οὖσαν χαὶ αὐξητιχὴν χαὶ γεννητιχήν. 

xat τινων ἐντόμων ζῴων εἰς δύο διαιρουμένων ἑχάτερον μόριον ἐπί τινα 
χρόνον χαὶ χινεῖται xat αἰσϑάνεται χαὶ δῆλον ὡς χαὶ τρέφεται" οὐ γὰρ ἄνευ 

τῆσδε at λοιπαί χαὶ δῆλον ὡς οὐ τῷ εἴδει μόνῳ ἀλλὰ χαὶ τῷ ἀριϑμῷ, 
ὡς ἤδη εἴπομεν, τῆς ἀμερίστου ζωῆς ὅλης ἐν ἑχάστῳ παρούσης ἀμερίστως 
τῶν πρὸς τὴν ἄτομον ζωὴν ἐπιτηδείων μορίων, χἄν τε συνεχῆ ἡ πρὸς 

ἄλληλα χἄν te διωρισμένα. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς διωρισμένοις οὐχ ἐν ἀμφοτέροις 
ὄντα τὰ τῆς σωτηρίας ὄργανα, τὰ ἡγεμονικὰ χαλούμενα, οὐχ ἐᾷ ἐπὶ πολὺ 

τὴν αὐτὴν τῷ ἀριϑμῷ ἐν ἀμφοῖν παρεῖναι ψυχήν" καὶ γὰρ ἐν τοῖς φυτοῖς 

at piCar xat ἀριϑμὸν διάφοροι. εἰ δὲ αἱ ἔσχαται ζωαὶ ἀμερίστως ἀλλήλαις 

συνυπάρχουσι., μειζόνως αἱ χρείττους, χαὶ δμοειδεῖς εἰσιν, οἷον at ψυχαί, 

ἀλλήλαις τε καὶ τῇ ὅλῃ ψυχὰς νῦν οὐ τὰς ἐν πλείοσι ζῴοις χαλῶν, ἀλλὰ 
τὰς ἐν ἑχάστῳ ζῴῳ διαφόρου: Cwds, οἷον τὴν φυτικήν, τὴν αἰσθητονήν: 

τὴν λογικήν. εἶναι δὲ ταύτας χαὶ Εἰ ΝΠ χαὶ τῇ ὅλῃ ὁμοειδεῖς, οὐχ ὅτι 

τὸ φυτιχὸν χαὶ τὸ αἰσϑητικὸν τῷ εἴδει ταὐτόν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀχώριστον 

πρὸς ἀλλήλας σύμφυσιν, ὡς ἑχάστου εἴδους ζωῆς μετὰ τῶν ἄλλων ὄντος. 

χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ἑκάστου τρόπον τινὰ πάντα ὄντος" ἐπεὶ χαὶ τὸ φυτιχὸν 

ἡμῶν αἰσϑητικοῦ τε καὶ λογικοῦ ὄργανόν ἐστι ϑρεπτικόν te χαὶ γεννητιχόν. 

χαὶ τὸ αἰσϑητιχὸν ἡμῶν λογικόν" τεχνοῦται γοῦν ἢ ὄψις χαὶ ἢ ἀχοὴ χαὶ 

ἢ ἁφή, καὶ χαταχούει λόγου ἢ φαντασία" ἀλλὰ χαὶ ϑρεπτιχόν mmc δηλοῖ 

δὲ ἢ ὄρεξίς te χαὶ ἀπόλαυσις τῆς τροφῆς. αἰσϑητικὴ οὖσα ἑχατέρα. χαὶ 
\ “Ὁ f -" 

τὸ λογικὸν δὲ οἷον ἀμφοτέροις χοινωνοῦν: χατὰ γὰρ τὴν προβεβλημένην 

- - ‘ , 

2 συνέχον] νοῦν ἔχον A 8 αὐτῇ] res postulat αὐτῆς vel αὐτοῦ i5 ἑχάστῳ a 

26 παρεῖναι Ψυχὴν ἐν ἀμφοῖν a 
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ζωὴν εἰς τὸ ϑνητὸν thy πρὸς αὐτὰς ἀναδέχεται χοινωνίαν. διὸ οὐδὲ ἢ 22r 
νόησις ἣ τοιαύτη ἄνευ φαντασίας. ταύτῃ μὲν οὖν ἀλλήλαις ὁμοειδεῖς, τῷ 
συνυπάρχειν πάσας ἀμερίστως ἐν τῇ τοῦ ζῴου συστάσει, τῇ δὲ ὅλῃ ψυχῇ 
ὡς διαιρετῇ οὔσῃ φησί, κατὰ συμβεβηκός, ὡς 6 ᾿Αλέξανδρος ἐξη- 
citar, διαιρουμένῃ τῷ τὸ σῶμα διαιρεῖσθαι, ὡς ἐν ἑχατέρῳ τῶν μορίων σι 

τὴν ὅλην ἐμφαίνεσϑαι. ἀλλὰ τοῦτο δειχτικὸν μὲν ἔστω τοῦ εἶναι ὁμοειδεῖς 10 

τὰς μερικὰς τῇ ὅλῃ" οὐ μὴν τὸν τρόπον σημαίνει, πῶς εἰσιν ὁμοειδεῖς, ὅπερ 
\ ἐπ 2, > ~ a \ ς ἡ > 4 σ ΟῚ ς ΄ ~ 

τὸ ὡς ἐπίρρημα δηλοῖ. μᾶλλον μὲν οὖν εἶναι νοητέον, ὅτι οὐχ ὡς ἁπλῇ 

ἀλλ᾿ ὡς συμπληρουμένῃ ἐξ αὐτῶν, χαὶ οὕτω συμπληρουμένῃ ὡς χαὶ διαι- 
10 ρεῖσϑαι δυναμένῃ, ὁμολογουμένως μὲν τοῦ νοῦ τῶν λοιπῶν χωριζομένου, 

ἴσως δὲ χαὶ τῆς αἰσϑητιχῇς ψυχῆς ἀπὸ τῆς φυτιχῆς, ἐὰν τὴν πρώτην ὑπό- 

στασιν μὴ ἐν τῷ δεομένῳ τροφῆς σώματι ἔχῃ. ἀλλ᾽ ἐν χρείττονι. ἐχεῖνο 15 
δὲ γνώριμον. ὡς xal τὸ φυτικὸν ἡμῶν τοιοῦτον οἷον αἰσϑήσει χαὶ λόγῳ 
συμφύεσϑαι, χαὶ τὸ αἰσϑητιχὸν οἷον τῷ λόγῳ. διὸ οὐδὲ τῷ ἐν τοῖς φυτοῖς 

~ δον ime Pd ~ ab 7 7 Cond \ > «᾿ \ 2 Cw, 15 φυτικῷ οὐδὲ τῷ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις φυτιχῷ xat αἰσϑητικῷ τὰ ἐν ἡμῖν 
> , ΄ ~ 

τὰ αὐτὰ πάντῃ" τὰ μὲν γὰρ οἷα λογικά πως εἶναι, τὰ δὲ πρὸς τὴν τοῦ 
λόγου χοινωνίαν ἀδυνατεῖ. ἢ δὲ λέξις ἢ ἀλλήλων μὲν ὡς οὐ χωριστὰ i ἢ 4 
A ~ νιν ὅλ ! ~ ς a ~ Vv b) Ve 2a ὄντα, τῆς δὲ ὅλης ψυχῆς ὡς διαιρετῆς οὔσης ἀχαταλλήλως εἴρηται, 

4 σ΄ Senay ~ ~ eee \ ΄ ΄ CW dikes thas ee ~ ὅτι τε ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἐπὶ τὰ μόρια μετενήνεχται, χαὶ ὅτι ἀντὶ δοτιχῆς 2 
20 γενιχῇ πτώσει χρῆται" δέον γὰρ ἀλλήλαις φάναι, ἀλλήλων εἶπεν. 

e 

p. 411697 "Eotxe δὲ καὶ ἣ ἐν τοῖς φυτοῖς ἀρχὴ ψυχή τις εἶναι. 
.-- 

Ψυχὰς χαλέσας τὰς διαφόρους ἐν ἡμῖν ζωάς, περὶ μὲν τῆς λογικῆς ἢ 38 

τῆς αἰσϑητιχῇς ὡς ἐναργῶς τὸ ἀρχιχὸν καὶ εἰδητιχὸν ἐχουσῶν χαὶ διὰ τοῦτο 

ψυχῶν χαλῶς εἰρημένων οὐχ ἐπέστησε, τὴν δὲ φυτιχήν, ὅτι ψυχή. χαὶ % 

25 λόγου τινὸς ἠξίωσε, πρῶτον μὲν ἀρχὴν αὐτὴν προειπών, ἔπειτα δὲ αὐτὸ 
τοῦτο δειχνὺς διά τε τοῦ ταύτης μόνης χοινωνεῖν χαὶ ζῷα καὶ φυτά, 

χαὶ διὰ τοῦ αὐτὴν μὲν χωρίζεσθαι τῆς αἰσϑητιχῇῆς ἀρχῆς. αἴσϑησιν 

δὲ μηδὲν ἄνευ ταύτης ἔχειν, τὴν παϑητιχὴν δηλαδὴ χαὶ xara τὴν πληγὴν 
β - 9.) ς ~ Ὁ ~ ~ 

τοῦ αἰσϑητηρίου ἐγειρομένην. Ov ὧν ἱκανῶς τὸ eldytixdy τῆς φυτιχῆς xat 

80 ἀρχικὸν πιστοῦται. εἰ γὰρ ταῖς ὡμολογημένως εἰδητικαῖς καὶ ἀρχικαῖς ζωαῖς 
΄ ~ > Be Aad \ ~ mae Ἐν ” \ 318 5) X \ 

συμφύεται, τῇ τε αἰσϑητικῇ χαὶ τῇ λογικῇ. ety dv χαὶ αὐτὴ ἀρχιχὴ xat 
εἰδητική. χαὶ εἰ ἄνευ ἐχείνων εἰδοποιεῖ χαϑ’ αὑτὴν τὰ φυτά, εἴη ἂν χαὶ 80 

ῇ > > = 1 ᾿ la 

αὐτοτελές τι ELGOS ψύχ!ιχον. 

1 θνητὸν] “φυτὸν A! οὔτε Α 2 ὁμοειδεῖς om. A τῷ correxi: τὸ Aa 

3 πάσαις A 174M: 7 A: fa ὡς ante οὐ M: om. Aa 20 ἀλλήλαις MS: 

ἀλλήλοις Aa 32 xat ante xad’ αὐτὴν add. a 
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YUOMNHMA 

Ἔν τῷ πρώτῳ ἱστορήσας te ἅμα τὰς τῶν παλαιοτέρων δόξας χαὶ ἐπεξερ- 89 
γασάμενος, χαὶ διὰ τῆς ἐπεξεργασίας, ὅτι τε οὐσία ual ὅτι ἀσώματος, χαὶ 40 

/ ὅτι τὸ μέν τι αὐτῆς ἐστιν ὡς χινουμένου τοῦ ζῶντος σώματος δριστιχόν, 
τὸ ὃὲ ὡς xtvodv, χαὶ ὅτι ἢ λογικὴ ψυχὴ ἔχει τινὰς μηδὲ ὡς ὀργά ῦ 8 ets aot allied ed ae S POE ὡς ὀργανῷ τῷ 

, > leg ΄ σώματι χρωμένας ἐνεργείας, εἶτα χαὶ ὅτι ἀρχιχὴ αὕτη μάλιστα, χαὶ ὅπως 
γινώσχει οὐ χατὰ τὴν στοιχειώδη ἀλλὰ χατὰ τὴν εἰδητιχὴν πρὸς τὰ γνωστὰ 
οἰκειότητα, ἐνδειξάμενος δὲ χαὶ τὸ διάφορον τῆς τῶν ὅλων στοιχείων πρὸς 45 
τὰ μεριχὰ ψυχώσεως, ὅτι τε μία ἣ ἐν Exdotw ψυχὴ ὑπομνήσας, αὐτὸς 
xa)’ αὑτὸν ἀπὸ τοῦ δευτέρου τὴν ϑεωρίαν ποιούμενος χαὶ περὶ πάσης 
ψυχῆς τῆς τῶν ϑνητῶν ζῴων τὴν πραγματείαν ποιησάμενος, ζητεῖ προη- 
Ἰουμένως τί χοινὸν πάσαις ὑπάρχει, xa? ὃ πᾶσαι εἰσί τε χαὶ λέγονται 
ψυχαὶ αἱ τῶν ϑνητῶν ὡς εἴρηται ζῴων. ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὔτε ὁμοειδεῖς ἀλλή- 
hats, οὔτε τὸ χοινὸν αὐταῖς συνωνύμως ὑπάρχει, | οὐ μὴν οὐδὲ πάντῃ 6um-22v 
νύμως, ἐπειδὴ χαὶ μία πως ἣ τῆς ψυχιχῆς ζωῆς ἔννοια, ἣ ἔνδοϑεν χινη- 

fe \ 5 σ > \ ~ ec , ΄ ΟΝ: DIN WA yy 

TIX, χαὶ οὐχ ὥσπερ ἐπὶ THY ὁμωνύμων πλείους xa? ἕχαστον ἰδίως (ἄλλη 

γὰρ ἢ περὶ τοῦ χερσαίου χυνὸς παρὰ τὴν τοῦ ϑαλασσίου ual παρὰ τὴν 
τοῦ ἀστρῴου χαὶ ἔτι παρὰ τὴν τοῦ ὡς σπασμοῦ ἔννοιαν" ἐπὶ δὲ τῆς ψυχῆς 
χαὶ μία χαὶ τὸ χοινὸν ἔχουσα παραλλάττον xa? ἕχαστον εἶδος, ὡς χαὶ 
χατὰ βάϑος πολλῆς γινομένης παραλλάξεως, χαϑάπερ ἔχει τὰ ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς 6 
καὶ πρὸς ἕν λεγόμενα), ἀναγκαία ἐπὶ τούτων οὐχ ἣ χατὰ τὸ κοινὸν μόνον, 

δῶν is \ / \ 14 5 2 ct \ \ / { 

OUGE Ἢ χατὰ μόνον τὸ παρηλλαγμένον, ἀλλ᾽ ἢ χατὰ τὸ συναμφότερον ϑεω- 

pia, ἵνα ὡς ἔχει τὰ πράγματα οὕτως αὐτὰ γινώσκωμεν. ἔχει δὲ ὡς μήτε 
\ f in 2 Aan ~ > Td ZEN a ~ ΄ Ἔ \ & » a TO χοινὸν ποτε ἄνευ τῆς εἰρημένης διαφορᾶς, (νήτε τὸ παρηλλαγμένον ἄνευ 
~ ~ an > ~ ~ > ἣΝ » τοῦ χοινοῦ ἂν 7 εἶναι ἢ ἀχριβῶς ϑεωρεῖσϑαι. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μεριστὴ οὖσα 

\ ἢ ἡμετέρα γνῶσις οὐχ ἰσχύει εὐϑὺς ἐξ ἀρχῆς τὸ συναμφότερον ἑλεῖν, πρὶν 

1 Σιμπλικίου ὑπόμνημα εἰς τὸ δεύτερον τῶν περὶ ψυχῆς ᾿Δριστοτέλους ἃ: Σιμπλικίου 

εἰς τὸν δεύτερον λόγον τῶν περὶ ψυχῆς ᾿Δριστοτέλους A οἵ, p. 1,1 ὃ παλαιῶν ἃ 

6 μηδὲ ὡς Aa: ὡς μηδὲ Aa 12 ποιησάμενος A: εἶναι βουλόμενος ἃ 19 ἐπὶ M: 

ἔτι Aa 20 xat ἡ μία a παραλλάττει a 22 ἐπὶ] ἐστι a 

Comment. Aristot. Xl. Simpl. de Anima. 6 
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ἰδίᾳ νοῆσαι Excitepov, εἰχότως ὃ φιλόσοφος τί τὸ χοινὸν πρότερον ϑεωρεῖ, 22v 
οὕτως ὃν χοινὸν ὡς τὰ πολλαχῶς λεγόμενα, ὡς τὸ ὄν, ὡς τὸ ἀγαϑόν, ὡς 
τὸ ἕν, ὡς τὸ ὑγιεινόν: χαὶ γὰρ οὐ τῶν συνωνύμων μόνων, ἀλλὰ xual τῶν 
οὕτω χοινῶν μία ἐστὶν ἐπιστήμη, ὡς αὐτὸς ἡμᾶς ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ 
διδάσχει πραγματεία, χαὶ ἕνα χοινὸν φέρε τοῦ ἑνὸς αὐτοῦ ἀποδίδωσι λόγον, 
χαίτοι πολλαχῶς λεγομένου. οὕτω δὲ χαὶ ἐν τῇ Φυσιχῇ τῆς χινήσεως ἕνα 

ἀποδίδωσιν ὅρον. χαὶ οὐ τοῦτο μεμπτὸν τὸ χοινὸν τῶν πολλαχῶς λεγο- 
ὑμένων ἀποδιδόναι ὅρον, ὅπερ χαὶ πάντως ἀναγχαῖον ποιεῖν, ἀλλὰ τὸ ἀρ- 
χεῖσθαι τῷ χοινῷ, μὴ προστιϑέναι δὲ χαὶ τὸ xa ἕχαστον ἴδιον, ἵνα τότε 
χατὰ τὸ χοινὸν ὁμοῦ χαὶ τὸ ἴδιον τὴν ἀχριβῇ Exdotov ἕλωμεν γνῶσιν. 

πάλιν ὃξΣ ὑπομνηστέον, ὡς περὶ τῆς ἐν τοῖς ϑνητοῖς ζῴοις ψυχῆς 6 προη- 
γούμενος αὐτῷ σχοπός, ὧν χαὶ ἣ λογιχὴ ἡμετέρα. , 

Ρ.419.ι8 Τὰ μὲν δὴ ὑπὸ τῶν προτέρων παραδεδομένα περὶ 
~ iA 

ψυχῆς εἰρήσϑω. 
. 

\ Siw Ὁ] Od τὸ totopyctdw μόνον δηλοῦντος τοῦ εἰρήσϑω, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐξειρ- 
γάσϑω, ἀναφανέντων ἐν τῇ ἐξεργασίᾳ τοῦ ἀσωμάτου πάσης ψυχῆς. τοῦ 

οὐσιώδους, τοῦ ἀρχιχοῦ ὡς εἰδητιχοῦ, τοῦ ἀμερίστως ἡνωμένου. ἐπαγγέλ- 
QL ΤΣ ΄ \ \ f 8 Δ ὦ ἡ ~ ~ (4 σ \ λεται δὲ διορίζειν καὶ τὸν χοινότατον ἀποδιδόναι τῆς ψυχῆς λόγον, ἵνα τὰ 

πάσῃ ψυχί τῇ περὶ ἧς ὃ λόγος χοινῇ τέως ὑπάρχοντα ϑεωρήσῃ, ὡς 
ὕστερον τὰ ἑχάστης προσϑήσων ἴδια. 

p.412a6 Λέγομεν δὴ γένος ἕν τι τῶν ὄντων τὴν οὐσίαν. 

Περὶ τῆς ἐν τοῖς ϑνητοῖς ζῴοις ψυχῆς ὄντος τοῦ λόγου, οὐ πάσης 
οὔσης ὁμοειδοῦς πρὸς πᾶσαν, χαὶ οὐδὲ συστοίχως μόνον ἀντιδιαιρουμένων, 
ἀλλὰ χαὶ χατὰ βάϑος πλείστης οὔσης διαφορᾶς ἐν αὐταῖς, ζητεῖ ὡς εἴρηται 
τὸ χοινῇ πάσῃ ὑπάρχον, εἰ xat Uy συνῴνυμον τὸ χοινόν, ἀλλὰ χαϑ’ ἕχαστον 
> IF ΄ ε > STEN 7 \ X > ΄ > \ 

εἶδος ἐξαλλαττόμενον, ὡς μνηδὲ αὐτὸ μένειν TO χοινὸν ἀνεξάλλαχτον, οὐ χατὰ 

μόνας τὰς συστοίχως ἀντιδιαιρουμένας διαφοράς, ἀλλὰ χαὶ χατὰ βάϑος 

ἐξαλλαττόμενον, ὅτε χαὶ αὐτὸ xa}? αὑτὸ τὸ χοινὸν διαφορεῖται, χρειττόνως 
ἢ ὑφειμένως αὐτὸ τοῦτο ὃν ὅπερ εἶναι λέγεται. χαὶ οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν 

, (2 5 > ΄ > ? 3. Δ Lene) > \ \ \ S , συστοίχων 7 ἀντιδιαίρεσις οὐ χατ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἀλλὰ χατὰ τὰς διαφοράς" 
οὐδὲν γὰρ μᾶλλον 7 πρώτως ἢ χυριώτερον τὸ χρῶμα ἐν τῷ λευχῷ 7 ἐν 

10 

15 

22 

τῷ μέλανι, TO δὲ ὃν χυριώτερον χαὶ ὄντως ὃν ἐν TH οὐσίᾳ 7] ἐν ταῖς ἄλλαις 35 

χατηγορίαις" χαὶ τὸ ἀγαϑὸν χυριώτερον ἐν τῇ Veta αἰτίᾳ ἢ ἐν τοῖς αἰτια- 
τοῖς, χαὶ ἐν τούτοις μειζόνως ἐν τοῖς ἀιδίοις ἢ ἐν τοῖς φϑαρτοῖς. διαφο- 

35 ρεῖται μὲν γὰρ χαὶ ἐν ἀνθρώπῳ χαὶ ἐν ἵππῳ τὸ ζῷον, ἀλλὰ ταῖς διαιρε- 

4 ἐστὶν om. ἃ ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. 1" 2 p. 1003» 6 ἐν τῇ Φυσιχῇ] 

Phys. ΠῚ p. 201 13 alterum libri ΠῚ initium ἐπεὶ δὲ παραδεδομένα --- λόγος αὐτῆς 

(de quo y. Torstrikii ed. praef. 1x) habet a πρότερον Aristoteles 19 ψυχῇ τῇ] 

τῇ ψυχῇ ἃ 27 χαὶ (ante χατὰ) om. a 
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~ > ~ ~ ~ ~ \ ~ 
τιχαῖς αὐτοῦ διαφοραῖς χαὶ οὐ ταῖς συστατιχαῖς, διὸ χαὶ οὐχ ἣ ζῷον: τὸ 22v 

Ly 
2] ΄ \ \ , \ = ~ \ \ ΒΕ δὲ οὐράνιον χαὶ τὸ χϑόνιον χαὶ ζῷον. τὸ γὰρ ἄφϑαρτον χαὶ φϑαρτὸν 

ι \ τ 5. ~ διαιρετιχαὶ μὲν τοῦ ὄντος, συστατιχαὶ δὲ τοῦ ζῴου διαφοραί, τὸ δὲ αὐϑέ- 
Pal > \ ~ »¥ ~ ~ ~ ~ ὅραστον ἢ μὴ διαφοραὶ tod ὄντος, χαὶ τὸ ἁπλῶς καὶ πῇ ἐφετὸν τοῦ ἀγαϑοῦ 40 

“ ~ ~ 

συστατιχαί. τὸ δὴ οὕτω χοινὸν χαὶ ἐπὶ ψυχῶν πρόχειται εὑρεῖν. λαβὼν 
es. το τα c ΄ ¢ 9 

τοίνυν οὐσίαν πᾶσαν εἶναι ψυχήν, ἐπειδὴ ζωὴ ἣ ψυχή, ἢ δὲ ζωὴ οὐσία, 
a 7 \ X ~ ~ δὲ S24, ec \ ~ / \ \ ν᾿ i 

διότι χαὶ τὸ ζῷον, τοῦτο δὲ οὐσία, ὡς πρὸ τοῦ ζῴου τὴν ζωὴν εἶναι 
ye ὁ δια SNe ~ ~ ΕΣ 

οὐσίαν, δι᾿ ἣν χαὶ 4 ὁριζόμενον ζῷόν ἐστι (χαὶ γὰρ ὡς ζῷον οὐσία χαὶ 
~ > « ~ a, “Ὁ δ τῶν ἐναντίων ὡς ζῷον δεχτιχόν), χαὶ τοῦ σώματος αὐτοῦ χατὰ τὴν ζωὴν 

συνεχομένου, λαβὼν οὖν ἐχ τούτων οὐσίαν εἶναι τὴν ψυχὴν καὶ οὔτε ὕλι- 45 
l4 ( Ἃ ΄ ~ > χήν, διότι ἀτελὴς οὐσία ἢ ὑλιχή, χατὰ ἀμυδράν τινα tod εἴδους ἀποτε- 

εύτησιν τὴν δεχτιχὴν τῶν εἰδῶν ὑφισταμένη --- δεῖ γὰρ χαὶ τὸ δεχτιχὸν τῶν 
~ 4 5 

εἰδῶν ἔχειν μέν τινα πρὸς αὐτὰ οἰχειότητα, οὐ μὴν αὐτὰ εἶναι. ual ἢ ζω- 
\ <7 Lege) 5 tN ὶ Y. \ \ 5 , Ὁ Ὁ . ΄ Ὗ , τιχὴ οὖν VAY ἀμυδρὰν ἔχει πρὸς ζωὴν οἰχειότητα ὡς δεχτική διὸ δυνάμει 

XY > ~ ~ ~ , ~ , c 

μὲν αὐτῇ, TH OF ψυχῇ κατ᾽ ἐνέργειαν πάρεστι τὸ ζῆν. οὐχ ἄρα ὑλιχὴ 
»] ~ / ~ 

οὐσία τῶν ζῴων ἢ ψυχή. GAN οὐδὲ ἢ σύνϑετος αὐτῶν οὐσία: οὐ γὰρ 
πρώτως, ἀλλὰ δευτέρως χαὶ χατὰ τὴν μέϑεξιν τῆς ζωῆς οὐσιοῦται τὸ ζῷον, 50 
χαὶ πᾶν τὸ σύνϑετον χατὰ τὸ εἶδος ἔστι τε χαὶ τόδε τί ἐστιν: ὡς τὸ εἶδος 

\ tf Ἃ la \ (2 \ » \ « , \ 5 , χαὶ τόδε τι ὃν πρώτως εἶναι. χαὶ ἣ ζωὴ ἄρα πρὸ τοῦ ζῴου χαὶ οὐσία 
ἐστὶ χαὶ ζωτιχὴ οὐσία ὡς οὐ χατὰ μέϑεξιν ζῶσα. ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸ τοῦτο Ψἤ 

x tes ex ~ > “3. Ὗ οὖσα ζωή. τοῦτο δὲ Fy τὸ τῶν ζῴων εἶδος. οὔτε οὖν χατὰ τὴν ὕλην 
΄ > οὔτε χατὰ τὸ ἔμψυχον οὐσία ἣ ψυχὴ ὑπάρχουσα ὡς τὸ εἶδος ἔσται οὐσία. 

τῆς οὐσίας δὴ τὸ μὲν ὡς ὕλην φησίν, 

a ἣν 

p. 419.1 Ὃ xa® αὑτὸ μὲν οὐχ ἔστι τόδε τι. 28: 

Ὁ sf on ¢ 4 \ / 4 \ \ > ἊΝ “- ρ'σμένης ὑπάρξεως τὸ τόδε δηλωτιχόν (τὸ γὰρ ἐν περιγραφῇ τινι 
Nias ἸΟῪ \ Ψ (oes ΨΥ 1 a ~ > \ ~ ~ \ ῃ.2 χαὶ ὅρῳ χαὶ οἷον ὑπὸ αἴσϑησιν χαὶ δεῖξιν πῖπτον), διὰ τῆς τοῦ τὶ προσϑή- 

χης χαὶ τὸ μεριχὸν δηλοῦν. μεριχὸν δὲ ἅπαν τὸ σύνθετον χαὶ οὐχ ὡς τὸ ὅ 
3> \ ΄ > \ ON ~ ~ (2 Q~ ¢ 4 fe 2 εἶδος τὸ μέν ἐστιν μεριχὸν τὸ δὲ χοινῇ τῶν ὁμοειδῶν ὁριστιχόν, ὡς ἐν 
ἄλλοις διώρισται. οὔτε οὖν ἣ ὕλη τόδε τι ὡς ἀόριστος διὰ τὴν ἀτελῆ χαὶ 
> ΄ V9 \ \ σ + Nie ΄ SEAL? yy \ > 4 δυνάμει χαὶ δεχτικὴν μὲν ὅρου, οὔπω O& ὡρισμένην οὐσίαν, οὔτε τὸ εἶδος 
σ \ ~ \ / \ ie \ ? CRA > / > ? > ὅρος γὰρ τοῦτο χαὶ τελειότης χαὶ πρώτη χαὶ χαϑ᾿ αὑτὴν οὐσία. ἀλλ᾽ οὐ 

\ ς 4 \ / \ \ 5 / \ ς Q? Ὁ Cy ee τὸ ὁριζόμενον χαὶ τέλειον χαὶ τὸ οὐσιωμένον xat ἣ xa ἕτερον οὐσία, 
2 ) ee Ἀν I> 4 Ξ σ \ \ > \ \ > i“ Ἂν \ \ ἐφ᾽ ἧς τὸ τόδε τι λέγομεν" ἥτις χατὰ τὸ εἶδος χαὶ τὸ οὐσία εἶναι χαὶ τὸ 
τοιάδε οὐσία ἔχει, ex μὲν τῆς ὕλης τὸ ἀορισταίνειν πως χαὶ τὸ δυνάμει 

8ῦ ἔχουσα (φϑαρτὸν γὰρ πᾶν τὸ ἔνυλον χαὶ γενητόν, χαὶ διὰ τοῦτο μὴ ὄν πως 10 
ΣΝ ΩΣ a ς > ~ ~ YP A Υ͂ \ \ fi \ χαὶ ὅταν Ἢ. ὡς ἐν τῷ νῦν εἶναι συνουσιωμένον ἔχον χαὶ TO πρότερον μὴ 

εἶναι ὡς γενητὸν χαὶ τὸ ὕστερον ὡς φϑαρτόν, χαὶ ἐφ᾽ Exdtepov τὴν τοῦ μὴ 
> a7 > Ὁ ~ Y> \ ‘ae c fs \ ‘4 ee \ εἶναι δύναμιν), ἐκ δὲ τοῦ εἴδους τὸ εἶναι ὡρισμένως χαὶ τελείως εἶναι χαὶ 

τοιόνδε εἶναι. 

6 ψυχὴ οὐσία a 7 διότι --- ζῶον] res postulat διότι xat’ αὐτὴν τὸ ζῷον ὃ: Οἱ χαὶ 

γὰρ --- δεχτικόν fort. ante ὡς (7) transponenda sunt 20 ζῶσα] οὖσα Al 26 τῆς 

om. a 27 δηλοῖ a 39 ἔνυλον] ἐξ ὕλης a 
6* 
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p. 41229 Ἔστι δὲ F μὲν ὕλη δύναμις, τὸ δὲ εἶδος Evtehéyera. 23r 

> Q 7 oO 4 2 Π 3 > Ψ 1G > 4 5 (ai > ΄ 

Οὐ δήπου ὕλη δυνάμει ἐστίν, ἀλλ᾽ οὐσία δυνάμει. οὐχ ὡς ἐσομένη 

ποτὲ χατ᾽ ἐνέργειαν (μένει γὰρ ἀεὶ ὅπερ ἐστίν), ἀλλ᾽ ὡς χατὰ τὸ δεχτιχὸν 
οὐσιωμένη χαὶ τὴν ἀμυδρὰν παὶ ἀτελῇ οὐσίαν. τὸ δὲ εἶδος ἐντελέχεια, ὡς 

΄ 1? ΄, Ὑ \ a Nore Sey \ X ΄ τελειότης χαὶ ἐν τελειότητι ἔχον τὸ εἶναι, χαὶ ὡς αὐτὸ ὃν χαὶ τὸ σύνϑετον 
ἐν τελειότητι συνέχον. 

\ p. 412210 Kat τοῦτο διχῶς, τὸ μὲν ὡς ἐπιστήμη; τὸ δὲ ὡς τὸ 
ϑεωρεῖν. 

Εἴδός τι μέλλων χαὶ τὴν ψυχὴν τίϑεσϑαι, τὸ ὃξ χαϑαρὸν χαὶ πρώτως i . ? Hy 

ὃν εἶδος ἀμέριστον ἅπαν εἰδώς, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ τὴν ἐνέργειαν τῆς οὐσίας 
> fa > \ “Ὁ > / Ἃ >and x >\ ! \ exe if Lond ἀπουμερίζον ἀλλὰ τῇ οὐσίᾳ ὃν ἐνέργειαν, τὴν δὲ ψυχὴν ὡς πρώτως τοῦ 
ἀμερίστου ὑποβᾶσαν, χαὶ διαχεχριμένην ἔχουσαν ἀπὸ τῆς οὐσίας τὴν ἐνέρ- 
γειαν, χαὶ οὕτως ὡς μηδὲ ἀεὶ παροῦσαν ὅταν εἰς σῶμα νεύσῃ; διχῶς φησι 
τὸ εἶδος εἶναι, οὐ τὸ ἄυλον οὐδὲ τὸ τῶν ἀύλων ἀρόθοῦς ἀλλὰ τὸ τῶν 

> 

ὉΠ ὧν χαὶ αἱ ψυχαὶ τὴν αὐτὴν οὐχ ἀεὶ ἐνεργοῦσιν ἐνέργειαν, χαὶ τὰ 
εἴδη πάντα ἄλλοτε ἄλλων ἐστὶν peice ἁπάντων. ἐναργῶς δ᾽ οὖν ἣ τῶν 

eee ζῴων won οὐχ ἐν τῷ ἐνεργεῖν οὐσίωται, ὡς xat οὖσά ποτε χαὶ 
οὐχ ἐ ἐνεργοῦσα, ἢ οὐχ ὡσαύτως ἐνεργοῦσα. διὸ χατὰ τὴν ἕξιν ἐστὶν ἐντε- 

ς ee ἐπὶ τῶν ἀύλων γὰρ ἣ ταυτό- λέχεια, χαὶ ony ἣ ἀπὸ “is ἕξεω 
τῆς τῆς οὐσία paces τῇ ἐνέργειαν, χαὶ ἐπὶ ψυχῆς, ὅσον αὐτῆς πάντῃ χω- 
ιστόν δευτέ ως χαὶ διὰ τὴ y 7 ὃς τὸν νοῦν συνα ἣν συναι 006 ς εἰς τὴν . | 

ἐνέργειαν. 

p. 412211 Οὐσίαι δὲ μάλιστα εἶναι δοχοῦσι τὰ σώματα χαὶ τούτων 
τὰ φυσιχά. 

~ > \ Las, ye \ \ X ε > ~ \ ” 
Τριχῶς εἶναι thy οὐσίαν παραδούς, χαὶ τὴν μὲν ὡς ἀτελῆ χαὶ οὔπω 

ὡρισμένην ϑέμενος, ὡς ἀορισταίνουσαν μέν πως ἀλλ᾽ οὐχ ἐναντίως τῷ 
ὅρῳ, ὡς δὲ δεχτιχὴν χαὶ ἐφιεμένην τοῦ ὅρου, τὴν δὲ ὡρισμένην οὐ χαϑ᾽ 000), mg O& OF ] φιξμξνη )) Op00, ἢ = p (LEV) 00 XA 

αὑτὴν ἀλλὰ xad? ἑτέραν, τὸ εἶδος, χαὶ μετέχουσάν πως χαὶ τοῦ ἀορίστου, 
ρώτην χαὶ ὅρον χαὶ τελειότητα, εἴ γε χατ᾽ αὖ- σ Ἁ μι ce 

ὅση γε ἐξ ὕλης, τὴν δὲ ὡς T 
Η as Nv OV hee Sunt peeeeen eet os A> Pawns , ΄ 

τὴν χαὶ τὸ σύνϑετον χαὶ εἴ Ye cyte sd ea τὸ Et00s, ῆτει EY τίνι τουτῶν 

τὴν Ψυχὴν ταχτέον, πρότερον ὅτι οὐσία ὑπομνήσας éx τῶν κατ᾽ αὐτὴν ὅρι- 
, Ἁ < ~ = \ ~ \ \ 7 [τὰ ee = a\ ~ 

ζομένων: πρὸς ἡμᾶς γὰρ πρῶτα τὰ χατὰ φύσιν ὕστερα. HS δὲ τῇ 
ψυχῇ τὰ ἔμψυχα χαὶ ζῶντα: ὅτι ὃὲ ταῦτα οὐσίαι, ἐπιστώσατο ἐχ τοῦ χαὶ 

πάντα τὰ φυσιχὰ σώματα. πρόδηλα δὲ ταῦτα πᾶσιν ὄντα οὐσία!, ὡς μὴ ἐν 
ὑποχειμένῳ ὄντα χαὶ ὡς τῶν ἐναντίων δεχτιχά, διὰ τὸ χαὶ τῇ αἰσϑήσει 

εἶνα τ}: δοχοῦσι μὲν οὖν εἶναι ἐνίοις χαὶ τὰ μαϑηματικὰ οὐσίαι, 

1] 

16 

ἐνέργειαν scripsi: ἐνέργεια Aa 14.15 τό te τῶν γενητῶν A 15 xat (ante at) om. 

δ᾽ om. a 29 πρώτην χαὶ ὅρον MS: πρώην τὴν ὅρον A: πρῶτον ὅρον margo Aa 

15 

20 

25 

31 

a 
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ὡς τοῖς Πυϑαγορείοις, χαὶ τὰ τεχνητά, ὥσπερ τοῖς πολλοῖς, οἷον xAtvy χαὶ 38: 

πλοῖον διὰ τὰ ὑποχείμενα αὐτοῖς ξύλα" τὸ δὲ ἀληϑὲς μόνα ἐχ τούτων 

τὰ φυσικά ἐστι σώματα, ἅπερ ual δοχεῖ χαὶ ἔστι. ταῦτα γὰρ τῶν ἄλλων 
ἀρχαὶ τῶν δοχούντων μὲν οὐχ ὄντων δέ, τῶν μὲν μαϑηματιχῶν ὡς; ἐξ 

ἀφαιρέσεως τούτων εἰλημμένων, τῶν δὲ τεχνητῶν ὡς ἐν τοῖς φυσιχοῖς τὸ 

εἶναι ἐχόντων. 

p. 412213 Τῶν δὲ φυσιχῶν τὰ μὲν ἔχει ζωήν, τὰ δὲ οὐχ ἔχει. 

Οὐχ ἔχει μὲν τὰ ἀποσπάσματα τῶν στοιχείων χαὶ ὅσα νενέχρωται᾽ 
ἐνεργῆ δὲ τὰ ἔχοντα, οὐχ ὡς συμβεβηχότος τῆς ζωῆς μετασχόντα, χαϑάπερ 

τὸ ξύλον τοῦ σχήματος τῆς χλίνης. οὐσίαι τ: τὰ ζῶντα, ὥστε οὐσία χαὶ 

ἣ ζωὴ ual χρείττων τῆς σωματιχῆς, εἴ ye χαὶ xa αὑτὰ συνέχεται τὰ ὀρ- 

γανιχὰ τῶν ζῴων σώματα, χαὶ εἴπερ τῶν ἐναντίων dextind. χαὶ ἄλλως δὲ 
τὸ ζῶν σῶμα μᾶλλον τοῦ ἀψύχου οὐσία. διὰ τὸ τὰ ζῶντα χαὶ δγείρεσ σϑαι 

2 

οἴχοϑεν πρὸς ἐνέργειαν καὶ γεννητιχὰ εἶναι οὐσιῶν. χαὶ οὐσίαι οὖν χαὶ μει- 
΄ ~ 5 fae >) , \ ~ σ \ c ΄ Καὶ \ ~ 

ζόνως τῶν ἀψύχων οὐσίαι ta ζῶντα: ὥστε χαὶ ἣ ζωή, χαϑ᾿ ἣν τὰ ζῶντα. 
SSP, X\ , Q? Ceey 5 ΄ νυ el ~ Q? a ¢ c > 

οὐσία xat πρώτη xath’ αὑτὴν οὐσία. χαὶ ἔτι μειζόνως τῆς χαῦ ἣν ἢ ὑφ 

ἧς ζωοῦται τὰ ζῶντα. ψυχὴ δὲ ἢ 
9 a ’ ! A ἐπ τς Ἃ awd λ ἢ τς \ νι ~ ς / ! ΄ 

xa ἣν μόριον ψυχῆς ἢ ctowhov ψυχῆς. τὸ δὲ χινοῦν ἢ χυρίως ψυχή:- 

ζωὴν δὲ λέγομεν τὴν δι’ αὐτοῦ τροφήν τε χαὶ αὔξησιν καὶ φϑίσιν, 
ε = a s/s Ph , 4 Ἂ ~ \ \ is » ξ \ is lA \ 

οὐ διότι ἐν μόνοις τούτοις τὸ ζῆν (καὶ γὰρ ἢ ὄρεξις χαὶ ἣ αἴσϑησις χαὶ ὃ 
~ , 29) 9 ~ \ em lA 7 “5 \ , NYG , 

νοῦς Coat), οὐδ᾽ ὅτι πᾶν τὸ ζῶν τούτων χεχοινώνηχεν, ἀλλὰ μόνα τὰ ὕνητά. 
> \ y ΄ Wak Ve ¥ ΄ \ Se Sain \ - > 

ἐπεὶ οὔτε τρέφεται οὔτε αὔξει οὔτε φϑίνει τὰ οὐράνια " ἀλλ΄ ἐπεὶ τῶν ἐμ- 
! oa W> >. aN Ci = \ Tl ΄ \ Vo Qs 5 ~~ 9 δ 

ψύχων ἴδιον εἶναι βούλεται, ὡς χαὶ Πλάτων, τὸ ἐἔνδοῦεν χινεῖσθαι, τὴν 

ἐσχάτην ἐν τούτοις παρείληφε ζωήν, δειχνὺς χαὶ ταύτην χινήσεώς τινος 

χατάρχουσαν. μεταβολὴ γὰρ χατὰ ποιότητα χαὶ ποσότητα τροφή τε χαὶ 

αὔξησις χαὶ φϑίσις, ἣ μὲν ἀναπληροῦσα τὸ ἐλλεῖπον χατά τε δύναμιν καὶ 

τὸ ποσόν, ἢ δὲ χαὶ ἐπὶ πλέον ἐπιρρωννῦσαά τε καὶ προστιϑεῖσα, ἣ δὲ ἀφαι- 

ροῦσα ἀμφοῖν. γίνεται μὲν οὖν καὶ ἐπὶ ἀψύχων πρόσϑεσίς τε καὶ ἀφαί- 

ρεσις, ἀλλὰ τὸ δι᾿ αὐτοῦ τῶν ἐμψύχων ἴδιον. τὸ μὲν γὰρ πῦρ τὸ χαυ- 

στιχὸν χαὶ διαμένει χαὶ πλέον γίνεται τῷ ἐπινέμεσϑαι ual ἄλλοτε ἄλλο 
» y ~ oo > > x 

γίνεσϑαι, ἄλλοτε ἄλλης ἐπιλαμβανόμενον τῆς χαιομένης ὅλης. διὸ οὐ τροφὴ 

Fide οὐδὲ αὔξησις. οὐ γὰρ ὑπομένει τὸ ἐξ ἀρχῆς" ἀλλὰ γένεσις χαὶ φϑορὰ 

ἧς, ἑτέρου μὲν φϑειρομένου ἑτέρου δὲ γινομένου. ὑπ᾽ ἄλλου ἀεὶ τοῦ 
πυρῆς. co ep 10) μεν φ cS pO} EYOD εξ =} [- 4 Node > δ cS 

~ ~ ~ > Qs \ 

προτέρου tod ἐφεξῆς γινομένου. τῇ δὲ χηρίνῃ σφαίρᾳ προσϑέντες xara 

τὴν ἐπιφάνειαν μικρὸν αὔξομεν τὸν πρότερον ὄντα ὄγχον, οὔτε αὐτοῦ τι 
~ ~ ~ VP 4 , Vv Ὁ ) 

ἐνεργοῦντος τοῦ χηροῦ πρὸς τὴν αὔξησιν ἀλλὰ mie Cae μόνον, OUTS Ot 

ὅλου ξαυτοῦ Ἔν πὴς ἀλλὰ uot εἰ ὕδωρ εἴη, ἐπιμένον τε δπόσον 
> 

ἦν, wat πλέον γινόμενον τῷ τὰ ἘΠῚ: χείμενα σήπειν χαὶ μεταβάλλειν εἰς 
Y¥> > ? 

ὅδωρ,. οὔτε τρέφεται οὔτε abterat. οὐ γὰρ ἐπιρρώννυται τὸ ἤδη ὄν, ἀλλ 

16 ἡ ὑφ᾽ ἧς ζωοῦται --- ἣ γὰρ χαϑ᾽ ἣν (18) in margine add. A 19 λέγομεν] λέγει μὲν 

40 

48 

50 

Qo? «a \ ΄ Cen Cee Μίς ἐδΣ Curae NG χαῦ ἣν χαὶ μάλιστα ἢ ὑφ΄ ἧς. ἣ γὰρ 23% 

10 

15 

a 

ἑαυτοῦ Aa: ad v. 1. 29 et p. 86,4 23 Πλάτων] Phaedr. 24 p. 2455 31 ἄλλης correxi: 

ἄλλως Aa 
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2 

ἑτέρου χἀνταῦϑα συμβαίνει γένεσις. ἐν δὲ τοῖς φυτοῖς χαὶ ὅλως ἐν τοῖς 23v 

τρεφομένοις ἥ τε ἕλχουσα τὴν τροφὴν δύναμις ἔνδον χαὶ ἣ ἀλλοιοῦσα αὐτὴν 

χαὶ τοῖς ἤδη οὖσι προσχρίμουαα το: χαὶ ὅλα δι’ ὅλων αὐτὰ Bm Pes 

νγῦσα. ζῇ οὖν ταῦτα, ὅτι ἔνδον τὸ χινοῦν, χαὶ τοῦτο δηλοῖ τὸ δι’ αὐτοῦ. 

χαὶ γὰρ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ζωῇ οὐ μόνον ἐστὶ τὸ ζωτιχῶς vO HAVO, τουτέστι 

τε ύβενον χαὶ αὐξόμενον χαὶ τ ἀλλὰ χαὶ τὸ χινοῦν χαὶ ἢ ἀπεργαζο- 

μένη ταῦτα δύναμις χαὶ οὐσία. τὸ μὲν οὖν ζῶν σῶμα οὐσία ὡς σύνϑετος 

οὐσία ἐχ σώματος χαὶ ζωῆς. ἣ δὲ ψυχὴ χατὰ τὴν ζωὴν χαὶ οὗ χατὰ τὸ 

σῶμα" οὐδὲ γὰρ ἔμψυχον τὸ στερηϑὲν σῶμα ζωῆς, οὔπω λέγω ψυχή. 

p.412218 Μᾶλλον δὲ ὡς ὑποχείμενον χαὶ ὕλη. 

Οὐ γὰρ ὡς ἢ οὐσία τοῖς συμβεβηχόσιν, οὕτω τὸ σῶμα τῇ ζωῇ ὑπό- 

χειται, ἀλλ᾽ ὡς ὕλη τοῖς εἴδεσιν. ἀπε ε χαὶ Oe) αὐτοῖς χατ᾽ 

eveeier διὸ εἰπὼν ὡς ὑποχείμενον, ἵνα δηλώσῃ ὅπως ὑπο τοι ἐπή- 

yaye καὶ ὕλη. οὐ δὴ κατὰ τὸ σύνϑετον ἣ ψυχή; ἐπειδὴ χατ᾽ αὐτήν, ἀλλ᾽ 

οὐχ αὐτὴ τὸ ἔμψυχον. ὡς εἶδος οὖν ἢ ψυχὴ 

p. 412220 Σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. 

Ἐπεὶ γὰρ τὸ χοινῇ πάσῃ ὑπάρχον ἐπιζητεῖ ἐν τοῖς ϑνητοῖς ζῴοις ψυχῇ. 

οὗ τὸ ὙΠ χαὶ ἑαυτοῦ ὃν ἀποδίδωσιν αὐτῇ εἶδος, ἀλλὰ τὸ σώματος 

δριστιχόν: τοῦτο γὰρ ἁπάσῃ χοινόν. χαὶ μετὰ τὰ εἴδη μὲν ἢ ψυχή" ἀμέ- 

ριστος γὰρ i Buns οὐσία, ἀνειλιγμένη δὲ con ἢ ψυχική (δηλοῖ δὲ xat 

ἣ λογικὴ Sake cata πως τῆς οἰχείας οὐσίας χαὶ ἐπιστρέφουσα 

ὡς εἰς ἑτέραν 50: αὐτὴν. χαὶ τοῖς Ἰνωστοῖς χατὰ ἀπόστασίν τινα συνα- 

πτομένη) * τὸ νὲν οὖν τὰ εἴδη % ψυχή, ἀλλ᾽ ὅμως εἰς τὴν εἰδητικὴν 

bre jee αἰτίαν, ὥσπερ χαὶ ot pootxat πάντες λόγοι. δρίξει γὰρ χαὶ 7, φυχὴ 

χαὶ οὐσιοῖ χαϑ᾽ αὑτήν χαὶ τελειοῖ τὰ τ ΟΣ διὸ χαὶ ἐντελέ ἔχεια. ἔστι 

μὲν οὖν χαὶ εἴδη ἄττα μετὰ τὰ πρῶτα καὶ ἑαυτῶν πάντῃ ὄντα ἘΠΕ 

ὄντα δριστιχά, ὡς τά τε φυσιχὰ πάντα, σωμάτων ὄντα πάντα, χαὶ τὰ τῶν 

oe οἷος ὁ ὑπὸ τῆς ψυχῆς pete ἐχόμενος νοῦς: ἀλλὰ τὸ μὲν φυσιχὸν εἶδος, 

εἰ χαὶ μὴ πᾶν ἐστι ζωτιχόν, Suupepet χαὶ τῷ ἀμερίστῳ τῆς ψυχῆ. ἀμέ- 

ριστον γὰρ ἅπαν εἶδος" ἢ δὲ ψυχὴ λόγος τις περὶ τὸ εἶδος τὸ ζωτιχόν, 

ἀνελίττων τὸ ἡνωμένως προξιλημμένον ἐν τῷ εἴδει πλῆϑος. τὸ δὲ τῆς 

χωριστῆς ψυχῆς ὁριστικὸν ἔστι μὲν καὶ αὐτὸ οὐχ ἕαυτοῦ πάντῃ, ἀλλ᾽ 

ἑτέρου τῆς ψυχῆς γενόμενον, οὐχὶ 6& σώματος ἀλλὰ ψυχῆς. ἢ δὲ ψυχὴ 

ὅση ἑτέρου ἐστίν, ἐντελέχεια σώματός ἐστι πάντως χαὶ τούτου τοῦ φυσιχοῦ, 

ἐπειδὴ οὐσίας αἰτία, τὸ δὲ μαϑηματιχὸν οὐχ οὐσία" χαὶ φυσιχοῦ οὐχ ἁπλῶς, 

ἀλλὰ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. χατὰ γὰρ τὴν ψυχὴν ἢ ζωή, καὶ τὸ μεϑέξον 

3 αὐτὰ seripsi: ἑαυτὰ Aa αὐτὰ a 8 χαὶ οὐδὲ Α 15 οὖν ἡ ψυχὴ Aristo- 

telis lemma integrum restituturus om. a 19 εἴδη] ἤδη a 20 ἀνειλεγμένη a 

27 σωμάτων ὄντα πάντα Om. a 

40 
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> cer ~ oat , ~ ΄ 5» αὐτῆς Coys εἶναι χρὴ δεχτιχόν. καὶ οὐ πάντα ἁπλῶς τὰ φυσιχά, ἀλλὰ τὰ 28ν 
ζῶντα τῇ ψυχῇ τελειοῦται, χαὶ τοῦ δυνάμει ζῶντος σώματός ἐστιν ἐντε- 

[dee ¢ ΄ aN \ Y> ~ \ " - > , \ ~ ε 
λέχεια ἢ ψυχή- xat γὰρ ἤδη ζῶν τὸ ϑνητὸν σῶμα δυνάμει ἐστὶ ζῶν, ὡς 

5 ~ ~ , 5 > > , ΠΥ 

οὐ συμφύῃ τῷ σώματι ἀλλ᾽ ἐτ eet τῇ τῆς ψυχῆς παρουσία BEX; 
\ \ ΓΦ > 

wevoy τὴν ζωὴν τότε, χαὶ ἐπιτήδειον νέο ον χατὰ τοιάνδε χρᾶσίν τε χαὶ 
’ ἊΝ 

διοργάνωσιν. ὁριστιχὴ μὲν οὖν χαὶ ἢ οὐρανία ψυχὴ τοῦ ἀιδίου σώματος. 
> ? > 7 Ἂ pees 39) (ες δ᾿ > ΄ 5 ~ 4 δ) 4 Qs \ 

ἀλλ᾽ οὐ νεύουσα πρὸς αὐτὸ ODO ὡς ὀργάνῳ αὐτῷ χρωμένη. tows GE τὸ 
Seale ~ I>\ , X yv ΄ 5 

οὐράνιον σῶμα οὐδὲ δυνάμει ζωὴν ἔχει" οὐ yap ἐπιχτήτως μόνον, ἀλλὰ 
τοῖν ΄ Ψ ΄ ΔΛ 2g ΄ 2. αν y Α ς , YS 
ταὶ pues eo μέγαν ἔχει ζωήν. διὸ ἕτερον τρόπον ἐχεῖνο ἔμψυχον, ὡς ἤδη 

- ij \ ε ΄ 4 ~ \ 

ζῶν ἐνεργείᾳ, χαὶ ὡς αὐτοχινήτως τρόπον τινὰ χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ πρὸς τὴν 
ψυχὴν ἀνατεινόμενον χαὶ αὐτὸ ἐχείνης ὄν, οὐχὶ δὲ ἐχείνου τῆς ψυχῆς γι- 
νομένης, ἀλλ᾽ ἑαυτῆς ἐχεῖνο ποιούσης. ἣ δὲ τῶν ϑνητῶν ζῴων ψυχὴ ἐν- 

΄ ~ ’ 5 ΕΡῚ εν 2 \ , \ ς. ἫΝ DD! τελέχεια φυσιχοῦ σώματος, οὐχ εἶδος οὖσα ἀλλὰ λόγος. χαὶ ot λόγοι δὲ 
> Eo 9 > / SSS; Ἁ “" > 4 ΄ ΄ \ 5 

εἰδητικαί εἰσι δευτέρως αἰτίαι. λογικὴ οὖν ie ἣ ψυχή, χαὶ οὐχ 
ἑαυτῆς οὐδὲ μένουσα ἐν ἑαυτῇ ὅλη, ἢ ὅλη οὕτως οὐσίωται, ἐν τῷ σωμάτων 

εἶναι ὁριστικὴ ἀνεπίστροφος πρὸς ἑαυτήν, ἢ εἰ χαὶ διττὰς ἔχει ζωάς, χατὰ 

45 

50 

‘ a} ~ Ἐ Ἀ \ \ cae Wee ~ Ve ΄ δ ¢ ~ 

THY εἰς σῶμα POTHY χαὶ THY AP ξαυτὴς ἔξω τεινομένην ἢ ὡς ζωοῦσαν 24r 

τὸ σῶμα ἢ ὡς τῷ ζῶντι χρωμένην᾽ xat γὰρ αὕτη ἐντελέχεια τοῦ φυσιχοῦ 

δυνάμει ζωὴν ἔχοντος σώματος, χαϑάπερ ὃ eee τῆς νεώς, ὡς χι- 

νητικὴ χαὶ ὡς χρωμένη τῷ ζῶντι σώματι. ὃ καὶ ὄργανον διὰ τοῦτο λέγεται 

ὡς τῇ χρωμένῃ ὑπηρετοῦν ψυχῇ, ἀλλ᾽ (ody) ὡς τὰ ἄψυχα τῶν φυσιχῶν, 

εἰδοποιούμενα μὲν χαὶ αὐτά, οὐ μεν ὡς pete ὅτι wy τὸ χινοῦν μηδὲ 

τὸ χρώμενον ἔχει ἔνδον: τοῦτο γὰρ τῶν ἐμψύχων ἴδιον, ὡς τὴν Ψυχὴν 

τῶν ἄλλων διαφέρειν φυσικῶν εἰδῶν τῷ διχῶς εἶναι ἐντελέχειαν δριστιχῶς 

τε ual κινητικῶς τοῦ ὀργάνου. φαίνεται δὲ πρότερον τὸ δριστιχὸν παρα- 

διδοὺς προστιϑέναι ὕστερον τὸ χινητιχὸν ὡς τελειότερον, ὅτε τὸ ̓ πσνισον 

τῷ ϑνητοειδῶς ζῶντι παντὶ ἀποδίδωσι Cee συντρέχει μὲν οὖν πάντως 

τὸ ἀργανικὸν τῷ δυνάμει ζωὴν ἔχοντι" οὐ μήν ἐστι τῷ λόγῳ ταὐτόν, οὐδὲ 

πρὸς τὴν αὐτὴν ἐπ τς τ ζωήν, ἀλλὰ ζωὴν μὲν ἔχει ὡς ζω- 

τιχῶς εἰ οποιϑύμενω χαὶ xa ἣν εἰδοποιεῖται ζωήν, ὄργανον δὲ γίνεται 

τῇ χρωμένῃ, ὑφ᾽ ἧς χαὶ eager, ἵνα καὶ συμφυῶς αὐτῷ χρῆται χαὶ μόνῃ 

δρμῇ" ae δὲ τὸ ὑφ᾽ οὗ χινεῖται τοῦ xa’ 6, ὡς ποιητιχὸν εἰδὴ- 

τιχοῦ αἰτίου. μία μὲν οὖν ἢ ὅλη τοῦ ζῴου ψυχή, ἀλλὰ τὸ μέν τι ἔχουσα 

ἐξῃρημένον τὸ χινοῦν xal χρώμενον, τὸ δὲ ἐχτεινόμενον χαὶ ἐχείνου γινό- 

μενον ὡς ὁρίζον αὐτό. 

p. 412221 Ἡ δὲ οὐσία ἐντελέχεια. τοιούτου ἄρα σώματος ἐντε- 

λέχεια. 

2 Ἁ Ἁ 2 \ \ 5 ΄ Ἵ ξ tr , c 

Εἰπὼν καὶ ϑέμενος τὴν ψυχὴν οὐσίαν εἶναι ὡς εἶδος, προστίϑησιν ὡς 

μείζονα πρότασιν τὴν οὐσίαν ἐντελέχειαν εἶναι, τὴν ὡς εἶδος δηλαδὴ οὐσίαν, 

or 

10 

16 

2 ἐντελέχειά ἐστιν a 4 ἐπουσιώδη a 15 ὅλη (post ἑαυτῇ) correxi: ὅλῃ Aa 21 οὐχ 

ad didi 31 αὐτῷ correxi: αὐτῇ Aa 33 μέν τι] μέντοι a 
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ἐπειδὴ χαὶ πολλάχις τὸ εἶδος οὐσίαν xahet. ἐπεὶ οὖν εἰδητικὴ οὐσία ἢ 24: 
ψυχή, ἐντελέχεια ἔσται τοῦ τοιούτου σώματος, τοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. 

YY ΦΧ c ~ Yd " - > ΄ ὌΧ ΄ ~ σ " Ω᾽ 
εἴρηται G& ὡς τοῦ ἤδη μὲν ζῶντος δυνάμει δὲ λεγομένου ζῆν, ὅτι μὴ χαὺ 

αὑτὸ μηδὲ ὡς σῶμα ἄφϑαρτον ζῇ. 

p. 412222 Αὕτη δὲ λέγεται διχῶς, ἢ μὲν ὡς ἐπιστήμη; ἢ δὲ ὡς 

τὸ ὑεωρεῖν. 

Τὸ χοινὸν πάσης τῆς τῶν ϑνητῶν ζῴων ἐχφαίνων ψυχῆς, οὐ τὸ χω- 
> ἰς ριστὸν οὐδὲ τὸ τὴν ἐνέργειαν συναιροῦν εἰς τὴν οὐσίαν αὐτῇ ἀποδίδωσιν. 

ἴδιον γὰρ τοῦτο ψυχῆς τῆς νοερᾶς, χαὶ ταύτης ὅταν χωρισθῇ, ἐπεὶ χαὶ ἢ 

λογικὴ ἡμῶν χατὰ τὴν εἰς σῶμα ῥοπὴν μεριζομένην ex τῆς οὐσίας ἔχει 

τὴν ἐνέργειαν, χαὶ οὐδὲ ἀεὶ τελείαν οὐδὲ πᾶσαν ἀεὶ παροῦσαν. ἀπολείπει 
γοῦν ἐν τοῖς ὕπνοις ἢ αἰσϑητιχὴ ἐνέργεια, τυχὸν δὲ ἐν τοῖς χάροις xal Fj 

φανταστιχή. μήποτε δὲ πᾶσα Ἰνῶσις ἢ χατὰ τὴν ἕαυτῆς ἀφισταμένην 

τῆς ψυχῆς χατάστασιν χαὶ τὴν ἔξω προϊοῦσαν ῥοπὴν παραποδίζεται ἐν ταῖς 

παρὰ φύσιν τῶν ὀργάνων σφοδραῖς διαϑέσεσιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν χαὶ ὕστερον 

ζητήσομεν. εἰ δὲ χατὰ συνέχειαν τῷ ἐμψύχῳ πάρεστιν ἢ ψυχὴ ζωτιχῶς 

ἐνεργοῦσα εἰς αὐτὸ, τὴν μὲν ζωτικῶς δριστικὴν τοῦ ὑποχειμένου αὐτῇ σώ- 

ματος χατὰ συνέχειαν ἐνεργεῖ τὴν δὲ γνωστιχὴν οὐκέτι. ἐν γοῦν τοῖς 

ὕπνοις ἀπολείπει τὴν αἰσϑητικήν, κἀν τοῖς χάροις τὴν φανταστιχήν. διὸ 

οὔτε τῇ οὐσίᾳ ἐνέργειά ἐστι cers 7 Ψυχὴ οὔτε πάντως ἑπομένην ἔχει 

τῇ οὐσίᾳ τὴν γνωστιχὴν ἐνέργειαν, ὅτε πρὸς σῶμα χοινωνεῖ, εἴ γε καὶ πα- 
ροῦσά ποτε οὐχ ἐνεργεῖ. ἀναλογεῖ οὖν τῇ μὲν ἐπιστημονικῇ ἕξει ἢ οὐσία, 

τῇ ὃὲ ϑεωρίᾳ ἣ ae ἢ γνωστική. χαὶ 14 ἐν τοῖς ἐπιστήμην χτησα- 
μένοις ἢ μὲν ἕξις χατὰ συνέ τι πάρεστιν, ἕως ἂν ἐπίστωνται, ἢ δὲ χατ᾽ 

αὐτὴν ϑεωρία οὐχ ἀεί, ἀλλ᾽ ἔστι ual ἐπιστάμενον μὴ ἐνεργεῖν. ie 
on 

on 

@- ὦ)“ ἡ ᾿Αριστοτέλης ἀντὶ μὲν τῆς γνωστιχῆ)ς ἐνεργείας τὴν ἐ ἐγρή) (ορσιν, ἀντὶ 
τῆς ἀργίας τὸν ὅπνον. ζωτιχὴ μὲν γὰρ ἐνέργεια ual 6 ὅπνος, ἀναστολὴ 

Μ᾿ ~ 5 ΄ 5 \ , yy SOs: b) \ \ a7 

οὖσα τῶν αἰσϑήσεων, οὐ χατὰ πάρεσιν 7 τινα ἀσϑένειαν ἀλλὰ χατὰ δύ- 
> 4 \ fie \ 4 = Ζ τ πὰ \ ¢ “Ὁ b) ? > 

vauty (ἐρρωμένης γὰρ φύσεως χαὶ ταύτης ζωτιχῆς τὸ ὑπνοῦν), ἀλλ᾽ οὐ 

ἡνωστιχή, αὐτὸ δὲ τοῦτο ἀνασταλτιχὴ τῆς γνώσεως ἐνέργεια. οὐχοῦν εἰ καὶ 
py γνωστιχῶς ἀεί, τς ς ἐνεργεῖ τι ἣ ψυχή. διὰ τί οὖν πρώτη ἐστὶν ἐν- 

΄ 5γ}} > \ a wt \ \ \ » Yy 
τελέχεια, ἀλλ᾽ οὐχ ἣ χατὰ τὸ ἐνεργεῖν; ϑεωρητιχὴ μὲν yap οὐχ ἔσται; 
Ὁ ~ Ὧι 2 \ ea and σ X , one fs 

ἁπλῶς δὲ ἐνεργητιχὴ χατὰ φύσιν, χαὶ ἐνεργοῦσα, ἵνα μὴ μάτην Ἢ" ματην 
γὰρ τὸ p70 δὲν ἐνεργοῦν, οὐδὲν δὲ μάτην ἢ φύσεως ἢ ἔτι μᾶλλον ϑεοῦ οἷόν 
τε εἶναι ἔργον. ἢ τάχα μὲν οὐ χατὰ πᾶσαν ἐνέργειαν ἠξίωται εἶναι 7 
πρώτη ἐντελέχεια, ἀλλὰ χατὰ πὰ τὴν ϑεωρητιχήν, ὡς ταύτην οὐχ ἀεί, 
ὅταν ἧ, ἐνεργοῦσα. ἴσως δὲ ἄμεινον ἐχεῖνο φάναι, διὰ τούτων ἐνδείχνυσϑαι 
=) Af Cc aw ll Ἢ \ a Uwe Ἔ τὴν τῶν ϑνητῶν ζῴων ψυχὴν ee ἐερισμένην ἔχουσαν τὴν ἐνέργειαν τῆς οὐσίας, 
ἵνα χατὰ τὴν προβλητικὴν τῆς ἐνεργείας οὐσίαν τε uot δύναμιν τὸ εἶναι 

1 οὐσίαν τὸ εἶδος ἃ 4 φϑαρτὸν A, qui tamen in margine habet οἶμαι ἄφϑαρτον 
ΟἹ Ὁ.) χατὰ] χαὶ χατὰ ἃ 35D ἐνεργεία A 
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« 

ἔχουσα ἄλλην ἔχῃ τὴν τελειότητα, ὅταν χαὶ ἐνεργῆ, ταύτῃ τοῦ νοῦ διαφέ- 24: 

povoa, ὃς τῇ οὐσίᾳ ἐστὶν ἐνέργεια, χαὶ τῆς εἰς νοῦν αἀναδραμούσης εἰς ἕν 

ψυχῆς χαὶ ταύτῃ ἄμφω συναπτούσης χαὶ εἰς τὴν οὐσίαν ἀναγαγούσης τὴν 
~ ~ , ~ » 

ἐνέργειαν. ἦ γε μὴν tov ὕνητῶν ζῴων ψυχὴ πᾶσαν ἔοιχεν ἐνέργειαν ἀπο- 

μερίζειν τῆς οὐσίας. xdv γάρ τινα παροῦσαν ἔχῃ ἀεὶ ὡς τὴν ζῳοποιόν, 

ἀλλὰ ὁποιασοῦν οἰχείας ἐνεργείας στερομένη ποτὲ οὐχ ἂν εἴη χαϑαρῶς ἀμέ- 
ριστος. πρὸ γὰρ ἄλλου παντὸς μερισμοῦ τοῦ τε τοπιχοῦ χαὶ τοῦ χρονιχοῦ χαὶ ὅ0 

τοῦ χατὰ τὴν τῶν διαφόρων ἰδιοτήτων ἐπιχράτειαν, xa’ ἣν τὰ πολλὰ ὑφί- 
σταται ὁμοειδῆ ἄτομα, χαὶ πρὸ τῆς εἰς τὰ συμβεβηκότα ἐχβάσεως ὃ τῆς 
ἐνεργείας ἀπὸ τῆς οὐσίας ἀναφαίνεται μερισμός. δῆλον ὃὲ ὡς μεμέρισται ἐπὶ 

τῆς τῶν τ τ ζῴων ψυχῆς, εἴγε μὴ ἀεὶ χαὶ ὁποιασοῦν ἀποδίδωσιν ἐνερ- 
, 

γείας, ἃς ἐνεργεῖν πέφυχεν ἔχουσα ὡς ἔχει νῦν, ὅτε πρὸς σῶμα χοινωνεῖ. | 

p. 412226 Προτέρα δὲ τῇ γενέσει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἣ ἐπιστήμη. 24. 

Ἐπὶ γὰρ πάσης γενέσεως ἀπὸ τοῦ ἀτελοῦς ἐπὶ τὸ τέλειον ἢ προχοπή, 
χαὶ τὰ πρότερα τῶν ὑστέρων ἀτελέστερα ual ἢ ἄνευ τοῦ ἐνεργεῖν ἐπιστη- 

ϑονιχὴ ἕξις ἧττον τελεία τῆς μετὰ τοῦ ἐνεργεῖν. τῇ μὲν οὖν φύσει χαὶ τῇ 

οὐσίᾳ χαὶ ὡς αἴτιον πρότερον τοῦ ἀτελοῦς τὸ Dai ἐν ὃς τῷ γίνεσϑαι 

πρότερον χατὰ χρόνον τὸ ἀτελὲς τοῦ τελείου χαίτοι τότε ἐπὶ ἑνὸς χαὶ d 
~ 5 ~ » , 2) >, \ ἈΝ fd ~ > \ 5 ~ / 

TOV. αὑτοῦ GLOW TO TE ATEAES χαὶ TO τέλειον ὑεωρεῖται, STEL KAY τῇ YEVEOEL 

/ 

ἄλλο τι δεῖ τέλειον προὐπάρχειν, ἐξ οὗ τὸ ἐν ἄλλῳ ἀτελές, οἷον τὸ σπέρμα 
wy 

ἐχ τοῦ ἤδη τελείου τοῦ γεννῶντος αὐτὸ ζῴου. ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τὸ 

ἀτελέστερον πρότερον: σπέρμα γὰρ πρότερον. εἶτα ἔμβρυον, εἶτα ζῷον. ἀλλ᾽ 
εἰ ἀγένητος ἣ ψυχή, πῶς χατὰ τὸ ἀτελέστερον οὐσιωμένη ὕστερόν ποτε τὸ 
τελειότερον ἴσχει, ὅταν ἐνεργῆ; σαφῶς γὰρ χαὶ 6 ᾿Αριστοτέλης τὸ οὕτω 
πρότερον τῇ 5 ἀπέδωχεν, χαὶ διὰ τοῦτο τῇ Ψυχῇ προσήχειν τὴν 

πρώτην ἐντε ον ὡς μὴ παντελῶς τελείαν: χαὶ οὐ δήπου ὡς []λάτων 
τῷ τῆς γενέσεως ὀνόματι χρώμενος ἐπὶ τῆς ψυχῆς διὰ τὴν πρώτην εἰς 

μερισμὸν ὑπόβασιν, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ποτὲ οὔσης, ἀγενήτου χαὶ ἀνωλεῦρου 
αὐτῷ δειχνυμένης χαὶ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς. οὔπω λέγω τῆς χρείττονος, ἣν 

ἀρίστην προσαγορεύει τῶν γενητῶν᾽ ἀλλ᾽ ὅ ye ᾿Αριστοτέλης ἐπὶ τῶν ποτὲ 
ὄντων τῷ γενητῷ χρῆται. ἢ εἰ χαὶ μὴ χατ᾽ οὐσίαν, ἀλλὰ nat’ ἐνέργειαν 
χαὶ τελειότητα τὸ γενητὸν χαὶ Goa erey σαφὲς ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς; 

χαὶ χαχυνομένης χαὶ πεδουμένης ποτέ. εἰ δέ, ὡς τῷ Ἰαββλίχῳ δοχεῖ, οὐχ 

ἂν ἐξ ἀπαϑοῦς χαὶ τελείας οὐσίας διεστραμμένη χαὶ ἀτελὴς προΐοι ἐνέργεια, 
εἴη ἂν παϑαινομένη: πως χαὶ κατ᾽ οὐσίαν. ὡς χαὶ ταύτῃ εἶναι μέση οὐ 
τῶν μεριστῶν μόνον χαὶ ἀμερίστων οὐδὲ τῶν μενόντων χαὶ προεληλυϑότων 

οὐδὲ τῶν νοερῶν χαὶ ἀλόγων, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἀγενήτων χαὶ γενητῶν, χατὰ 

10 

15 

(4 ~ > “ \ μι: 

υὲν τὸ μόνιμον ἑαυτῆς καὶ νοερὸν χαὶ ἀμέριστον ἀγένητος οὖσα, χατὰ δὲ 20 

τὴν πρόοδον χαὶ τὸ μεριστὸν χαὶ τὴν πρὸς τὸ ἄλογον χοινωνίαν γινομένη, 

2 ἐνεργεία A 14 ἐπὶ yap] καὶ yap a 26 Πλάτων] Tim. 9 p. 968 sq. 28 ay 

νητου A 32 σαφῶς a 
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PED! οὐδὲ τὸ ἀγένητον εἰλιχρινὲς ἔχουσα, οἷον τὸ νοερόν, ἐπειδὴ οὐδὲ τὸ ἀμέριστον 24ν 
ἢ τὸ μόνιμον, οὐδὲ τὸ γενητὸν τοῖς ἐσχάτοις ὅμοιον, τοῖς ὅλως ποτὲ μὴ 
οὖσιν: ἀλλὰ τὸ μὲν οἷον ἐξίστασϑαί πως ξαυτοῦ ποτε τῇ πρὸς τὴν γένεσιν 
χοινωνίᾳ χαὶ ody ἁπλῶς ἔτι μένειν, ἀλλὰ τὸ συναμφότερον ὁμοῦ μένειν τε 
ὅπερ ἐστὶ χαὶ γίνεσϑαι, τὸ δὲ οὐδέποτε τοῦ ἀγενήτου ἀπολειπόμενον, ἀλλ᾽ 
ἀεὶ αὐτῷ συνηρτημένον χαὶ ἔνδοϑεν ἔχον τὸ διαμένειν χαὶ οἷον ἐπιρρέον 
χαὶ ἀναπληρωματιχὸν τοῦ ἀπογινομένου. ἀλλὰ τὸ μὲν γενητὸν αὐτῆς χαὶ 

προϊὸν οὐδέποτε ἄνευ τοῦ μονίμου χαὶ ἀγενήτου, τὸ δὲ ἀγένητον αὐτῆς 

ποτε πάσης ἀπαλλάσσεται τῆς πρὸς γένεσιν χοινωνίας ἐν τῇ χωριστῇ ἀπὸ 

σωμάτων ζωῇ. διὸ χαὶ ἀϑάνατος ἣ ψυχὴ χαὶ μόνιμος, ἀεὶ μὲν τῆς νοερᾶς 

ζωῆς ὑφειμένην ἔχουσα τὴν ἀϑανασίαν χαὶ μονιμότητα, χαὶ πρὸς ξαυτὴν 

δὲ ἢ ἡμετέρα διαφορουμένη" χαὶ ἀχραιφνὲς μέν, ὅσον αὐτῇ προσήχε'. τὸ 

ἀϑάνατον χαὶ μόνιμον χαὶ ἀμέριστον ἀπολαμβάνουσα ἐν τῇ χωριστῇ χαὶ 

νοερᾷ ζωῇ χωρισϑεῖσα γάρ, ὡς ἐρεῖ, ἔστιν ὅπερ ἐστίν" ἐν δὲ τῇ πρὸς τὰ 

ἔξω ῥοπῇ οὐ παντελῶς μὲν ἀπολείπουσα Eautyy μένει, (δηλοῖ δὲ πᾶσα λο- 
γικὴ ἐνέργεια, οὐχ ἄνευ τῆς πρὸς ἑαυτὴν γινομένη ἐπιστροφῆς, ὅϑεν χαὶ 
ἢ πίστις μετὰ τὴν συγχατάϑεσιν, τὸ γνωσϑὲν ὅτι ἀληϑὲς ἐπιχρινούσης καὶ 
τότε συγκατατιϑεμένης" τοῦτο γὰρ 4 πίστις" δηλοῖ δὲ χαὶ ἢ ἔνδοϑεν αὖϑις 

ἐπὶ τὸ χρεῖττον ἀνάχλησις καὶ ἢ by ἑαυτῆς τελείωσις), οὐ μὴν χαϑαρὸν τὸ 

ἑαυτῆς σώζουσα μόνιμον. διὰ γὰρ τὴν ἔξω ῥοπὴν ὁμοῦ ὅλη καὶ μένει χαὶ 
πρόεισι, χαὶ οὐδέτερον ἔχει παντελῶς οὐδὲ ἀπηλλαγμένον τοῦ λοιποῦ (ὅϑεν 

χαὶ τὸ ἀϑάνατον αὐτῆς τότε ἀναπίμπλαται τοῦ ϑνητοῦ χατὰ πᾶν ξαυτό, xa 

οὐ μένει μόνον ἀϑάνατον, χαὶ τὸ ἀγένητον γινόμενόν πως τυγχάνει ὄν, ὡς 
χαὶ τὸ ἀμέριστον αὐτῆς μεριζόμενον), οὐχέτι «τῇ οὐσίᾳ οὖσα ἐνέργεια, χαϑ᾽ 

ὅσον αὐτῇ ϑέμις. χατὰ τὸ γενητὸν οὖν ἑαυτῆς ἣ πρώτη ἐστὶν ἐντελέχεια 

διὰ τὸν ἀπὸ τῆς οὐσίας τῆς ἐνεργείας μερισμόν, χαὶ οὐ χατὰ τὸ ἐπιστάμενον 

(οὐ γὰρ ἣν τὸ σύνϑετον), ἀλλ᾽ ὡς ἣ ἐπιστήμη ἤτοι ὡς τὸ εἶδος. 

p.412227 Σώματος φυσιχοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. 

Εἴρηται ὡς διττὴ ἢ ψυχικὴ τῶν ϑνητῶν ζωή, ἣ μὲν xa? ἣν τὸ ὄρ- 

vavov ὡς ὄργανον εἰδοποιεῖται. ἵνα χαὶ ὄργανον ψυχῆς, % δὲ ὡς χρω- 
μένη τῷ ἤδη ζῶντι ὀργάνῳ, οὐχ ἑτέρα παντελῶς ζωή (οὐ γὰρ ἂν αὐτοφυῶς 

ἐχρῆτο, καὶ ἐχινεῖτο ἑτέρωϑεν ζῶν), ἀλλ᾽ ἔστι μία τὸ δυοειδὲς ἐμφαίνουσα, 

τὸ μὲν ὡς εἰδητιχὸν τοῦ ὀργάνου οὐχ ὡς χινοῦν, ἀλλ᾽ ὡς χινουμένου ζω- 
τιχῶς χαραχτηριστιχόν, τὸ δὲ ὡς χινοῦν καὶ χρώμενον. χαὶ γὰρ πᾶσα ψυχὴ 

ἢ τῶν ϑνητῶν χατ᾽ ἄμφω ἐστὶν ἐντελέχεια, ἐπειδὴ χαὶ ζωτιχῶς χινεῖται, 
χαὶ τὸ χινοῦν ἔνδον. χαὶ τὸ διττὸν αὐτῆς ὃ ᾿Λριστοτέλης χατὰ τὴν ἐντε- 
λέχειαν παραδίδωσι, τὴν αὐτὴν χαὶ τοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος λέγων χαὶ 
σῴματος ὀργανιχοῦ. χαὶ συντρέχει μὲν ἄμφω πάντως, ὡς χαὶ τὸ δυνάμει 
ζωὴν ἔχον ὄργανον εἶναι ψυχῆς, χαὶ τὸ ψυχῆς ὄργανον δυνάμει ζωὴν ἔχειν᾽ 

1 ἐπειδὴ οὐ ἃ θ ἀεὶ] εἰ ἃ 8 ἀγέννητου Α 14 ἐρεῖ] v.15 15 μένειν 

21 παντελῶς --- λοιποῦ] τοῦ λοιποῦ ἀπηλλαγμένον παντελῶς ἃ 22 ὥϑνητοῦ] λυιποῦ a 
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5 ᾽ 5 ΘΟ Ν σ v ΄, ̓ ς ἣν \ δ Ne \ ΄ 

ἀλλ᾽ οὐ ταὐτὸν ὅμως ἄμφω σημαίνει, ἀλλὰ τὸ μὲν τὴν ἐσχάτην μόνην ἐμ- 34ν 

φαῖνον ζωήν, xa ἣν ὡς χινούμενον ζωτιχῶς εἰδοποιεῖται, τὸ δὲ τὴν ὡς 50 

χρωμένην αὐτῷ χαὶ χινοῦσαν. διὸ ἀμφοῖν δεῖ τῷ τελείῳ τῆς ψυχῆς ὅρῳ, 
ἵνα χαὶ ὅτι ὡς ὀργάνῳ χρῆται τῷ σώματι δηλῶται. 

Ρ. 41901 Ὄργανα δὲ καὶ τὰ τῶν φυτῶν μέρη. 

Ἐπειδὴ ἐσχάτη οὖσα ἢ τῶν φυτῶν ψυχὴ ἐντελέχεια μέν ἐστιν ἐναργῶς 25r 
~ ΄ Ἁ Vv > ΄ 

τοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος, οὐ δήλως GE τὸ ὡς ὀργάνῳ χρώμενον (οὐ γὰρ 
~ YY ~ ~ ~ ~ 

Goxet ἐξῃρημένον τι ἔχειν, ἵνα xat χινῇ), πιστοῦται ὡς οὐ μόνον ζῇ τὰ τῶν 
~ ΄ > \ Nie uc: y at) ~ » \ a Af ¢ 

φυτῶν μέρη, ἀλλὰ χαὶ ὡς ὄργανα τῇ ψυχῇ ἄλλα πρὸς ἄλλων χρείαν ὑπη- 

ρετεῖ, ὡς χαὶ ἐν τῇ φυτιχῇ ψυχῇ τὸ χρώμενον εἶναι. οὐ γὰρ ἀπὸ ταὐτο- 

μάτου τὰ μὲν φύλλα σχέπει τὸ περιχάρπιον, τοῦτο ὃὲ τὸν χαρπόν, 7 τὴν ov 

οφὴν at ῥίζαι ἀναλόγως στόματι ἕλχουσαι τῆς γῆς τῷ ὅλῳ διαπέ τροφὴν αἱ ᾧ γως στόματι ἕ ἧς γῆς τῷ ὅλῳ διαπέμπουσι 
- Ὁ id ~ ~ ~ yw , \ 

φυτῷ, χινούμεναι GE ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ ψυχῆς Exacta πρὸς ἄλληλα τε χαὶ 

πρὸς τὸ ὅλον συνταττούσης χαὶ χινούσης ἔνδοϑεν ἕχαστα πρὸς τὸ οἱ- 
χεῖον ἔργον. 

bY SNe \ 5 \ ΄ 

p.41204 Εἰ δή τι κοινὸν ἐπὶ πάσης ψυχῆς δεῖ λέγειν. 

Τῆς ἔξω δηλαδὴ τεινομένης πρὸς τὸ σῶμα νευούσης, ἣ καὶ ὡς ὀργάνῳ 10 7 aon] ι pas eu is ἢ Ss Gpyarg 
χρῆται τῷ σώματι" ὡς τήν ye ἐν αὑτῇ μένουσαν χαὶ od τοῦ σώματος τῇ 

πρὸς αὐτὸ ῥοπῇ γινομένην, ἀλλ᾽ ἑαυτῆς ἐχεῖνο ποιουμένην νοῦν προσαγορεύει. 
ἐπεὶ δὲ τὸ χοινὸν οὐ συνώνυμον, ἀλλ᾽ ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς λεγόμενα. τῶν δὲ 

τοιούτων εἴρηται ὡς ἀδύνατον ἄνευ tod xa? ἕχαστον ἰδίου ἀχριβὴ ἀπο- 
δοῦναι ὅρον, δεῖ δὲ ἑχάτερον χαὶ τὸ χοινὸν χαὶ τὸ ἴδιον γνωρίσαι, διὰ τοῦτο 

χαὶ λέγει τῷ χοινῇ πάσῃ ὑπάρχον, χαὶ μετά τινος ἐπιτιμήσεως ἐφιστάνει 
εἰ δεῖ λέγειν, ἐπειδὴ ἀναγχαῖον μὲν λέγειν, οὐχ ἀρχεῖ δὲ εἰ μὴ προστεϑῇ 15 

χαὶ τὸ ἴδιον. μνησϑεὶς ὃς τοῦ χοινοῦ ὅρου παρῆχε τὸ δυνάμει ζωὴν ἔχον, 
ὡς πάντως τῷ τῆς ψυχῆς προσεχεῖ ὀργάνῳ συνεισαγόμενον᾽ ζῆν γὰρ αὐτὸ 

ἀνάγχη. ἵνα διὰ τῆς ζωῆς τῇ χινούσῃ συναπτόμενον ψυχῇ ἀβιάστως χαὶ 

μόνῃ τῇ δρμῇ τῆς ψυχῆς ἐγείρηται. 

ς 

Ρ.41256 Διὸ χαὶ οὐ δεῖ ζητεῖν, εἰ ἕν ἣ ψυχὴ χαὶ τὸ σῶμα. 

᾿Αχριβέστερον ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ διήρϑρωται, ἅπαν μὲν τὸ ὃν 35 
, "ΨὮ \ σ 5 \ \ Ἁ > \ Bi \ a , \ q)? 

πάντως εἶναι χαὶ Ev, ἀλλὰ τὸ μὲν εἶδος χαὶ Ov χαὶ ἕν πρώτως χαὶ xad 

αὑτὸ ὑπάρχον. τὸ γὰρ σύνϑετον χατὰ τὸ εἶδος. ὡς γὰρ τοῦ εἶναι, οὕτω 
χαὶ τοῦ ἑνὶ εἶναι τὸ εἶδος τῷ συνϑέτῳ αἴτιον, ἐπὶ πάντων μὲν ὡς τὸ χαϑ᾽ ὅ, 
5 \ >\ ~ 5 iA \ ΄- Ὰ Ὁ ? cd Qk ΛΝ ~ > 7, \ A 

ἐπὶ ὃὲ τῶν ἐμψύχων χαὶ ὡς TO DM οὗ, διότι ἴδιον τῶν ἐμψύχων παρὰ 2 

Ὁ δεῖται a 7 οὐ δήλως scripsi: οὐδ᾽ ὅλως Aa τὸ --- γρώμενον] αὐτῷ --- χρῆται 

a et margo A 19 ἀλλ᾽ — ποιουμένην om. a 22 ὅρον] λόγον a 24 ef om. A 

30 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. [2 p. 10036 
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\ ve \ , Sys) 5 ~ y \ ~ ~ " , 
τὰ ἄλλα φυσιχὰ σώματα τὸ ἐν αὐτοῖς ἔχειν τὴν τοῦ χινεῖν ἀρχήν. πλεο- 25r 

- Χ CY \ Nore \ \ > σ BS Q? ΡΘΟΥΝ 5h Wee ‘ ναχῶς μὲν ody χαὶ τὸ ἕν καὶ τὸ εἶναι, ὅτι ἢ xa? αὑτὸ ἢ xa’ ἕτερον 7 

ὡς ἀτελὲς χαὶ δυνάμει, οἷον τὸ ὑλικόν, τὸ OF χυρίως 7 ἐντελέχεια ἐστιν, 

ἐπειδὴ xa? αὑτὸ χαὶ πρώτως καὶ αἴτιον xat τῷ συνϑέτῳ ἐξ ἀνάγχης ὄντι 
\ Cea Vv [4 \ ΗΝ 3 ΚΝ, Ὑ \ a e 4 ve a 

5 τε χαὶ ἑνὶ ὄντι, ὡς χατὰ τὸ xa’ αὑτὸ ὄν τε χαὶ ἕν δριζομένῳ. ὡς γὰρ 

τὸ τῇ λευχότητι χαραχτηριζόμενον λευχόν, οὕτω χαὶ τὸ τῷ ὄντι χαὶ τῷ 

ἑνὶ ὄν te χαὶ ἕν χατὰ μέϑεξιν χαὶ συνϑέτως, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ xa) 80 
(a l4 σ a Ὑ , \ ΜΝ X \ 4 ~ Vv. \ ἈΝ 

αὗτό, ἵνα ὃν ἔχει λόγον τὸ λευχὸν πρὸς τὴν λευχότητα, τοῦτον ἐχῃ χαὶ τὸ 
te tf Ὑ We kal \ \ 39 ~ v \ 7. nN \ \ pape d δριζομένως ὄν τε χαὶ Ev πρὸς τὸ εἰδητικῶς ὄν τε χαὶ ἕν, χᾶν μὴ τὰ OVvO- 

10 ματα ἐπὶ τούτων ᾧ διάφορα, ὡς ἐπὶ τῆς λευχότητος χαὶ τοῦ λευχοῦ. 

p. 41209 Καϑόλου μὲν οὖν εἴρηται τί ἐστιν ψυχή" οὐσία γὰρ ἢ 
χατὰ τὸν λόγον. τοῦτο δὲ τὸ τί ἣν εἶναι τῷ τοιῳδὶ σώ ματι. 

Ἔστι μὲν οὖν τοῦτο συμπέρ ὧν ἐν τῷ ὃδευτέ λί ξιρη- 3 lott μὲν οὖν τοῦτο συμπέρασμα τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ προειρη 
LA Ὁ >) μένων. τὸ δὲ χαϑόλου ody ὡς τὸ συνωνύμως χατηγορούμενον ἀχουστέον, 

> Sie \ \ - Syl 9» ΄ SN > ΄ \ ς \ x 
15 GAN ὡς τὸ χοινὸν ἅμα χαὶ ἐξηλλαγμένον. τὸ GE οὐσία γὰρ ἢ χατᾶ TOV 

λόγον ἀντὶ τοῦ ἢ κατὰ τὸ εἶδος εἴρηται. καὶ ἁρμόζει μᾶλλον ἐπὶ τῆς 

ψυχῆς τὸ χατὰ τὸν λόγον φάναι ἢ χατὰ τὸ εἶδος, διὰ τὴν εἰς ἀνέλιξιν ex 
τοῦ ἀμερίστου ὑπόβασιν. πρὸς δὲ τῆς εἰδητιχῇς ἐστιν αἰτίας χαὶ 6 λόγος, 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ χαὶ εἴδη χαὶ λόγοι οἱ μέν εἰσι χωριστοὶ πάντῃ σωμάτων, οἱ δὲ 40 

20 ἀχώριστοι, οὐχ ὡς οὐσιούμενοι ἐν αὐτοῖς (οὐσίαι γὰρ πρῶται τὰ εἴδη) ἀλλ᾽ 
ὡς σωμάτων δριστιχοὶ χαὶ ταύτῃ ἀχώριστοι, οὐ χωριστὸν εἴδος 7 λόγον 
ΞΡ Ξ ΄ 5 \ ΣᾺ Ἴ > (aS " rae Wey ae ~ "ἃ τῷ εἶναι συμπεραίνεται τὴν ψυχήν, ἀλλ΄ ὡς τὸ τί ἣν εἶναι τῷ TOLMOE οὖσαν 

4 — \ 5 an a od A >] / ΓΞ >) = νι Lon > 

σώματι (τοῦτο γὰρ ὀργανικοῦ ἣν σώματος ἐντελέχεια), ἐπειδὴ τοῦτο ἣν 
Ν \ od ~ > ς ~ ~ Χ \ v ΄ X X X 

χοινὸν χαὶ τῇ λογικῇ ἐν ἡμῖν ζωῇ πρὸς τὰς ἄλλας ψυχάς. τὸ δὲ xowoy 

iw) σι ἰδεῖν ἐβουλόμεϑα πρῶτον. τὸ γὰρ ὅσον τῆς λογικῆς ψυχῆς χωριστὸν χαὶ Ξῶν OO = POeGy: YEP σον THs ΛΟ, ΚΞ YOK NS χῦ 
> ~ >. sr oOo σω, 7 ἤδη ἐν τῷ πρώτῳ ἠνίξατο καὶ ὕστερον ἐν τῇ ἰδίᾳ ϑεωρίᾳ παραδώσει. 45 

υεμνῆσϑαι δὲ χρή, ὡς τὸ τί ἣν εἶναι τοῦ φυσικοῦ dpyavinod δυνάμει ζωὴν 

ἔχοντος σώματος διττόν, τὸ μὲν ὡς τὸ χρώμενον χαὶ χινοῦν, τὸ GE ὡς τὸ 

xa) ὅ ἐστι ζωτιχὸν ὄργανον χαὶ ζωτικῶς χινούμενον. 

80 p. 4190υ11 Καϑάπερ εἴτι τῶν ὀργάνων φυσιχὸν ἣν σῶμα, οἷον πέλεχυς 

Ὄργανα τῆς ψυγῆς οὐ τὰ xat αὐτὴν ζῶντά ἐστι σώματα μόνα, ἀλλὰ 51 “ΠΡ US aed Ae ἡ Ξ ταν να, 
Ὰ » ἐξ \ X \ > ‘4 Need. Ἢ > 4 δ ὯΝ a , 

χαὶ ἄψυχα" τὰ μὲν φυσικὰ οἷον λίϑοι χαὶ ξύλα τὰ ἐχχοπέντα, τὰ OS τεχνητὰ, 

ὡς τὰ φυσιχὰ μὲν ual αὐτά, οὐχ ἣ δὲ φυσικά, χρείαν τινὰ τῇ χρωμένῃ 

παρεχόμενα ψυχῇ, ἀλλὰ χατὰ τέχνην εὖ παρεσχευασμένα. ὡς ἀσπὶς χαὶ 

35 ξίφος. εἴ τι οὖν τῶν τεχνητῶν ὀργάνων, φησί, (ταῦτα γὰρ νῦν ὄργανα χαλεῖ, 

ὡς χαὶ τὸ τοῦ πελέχεως δηλοῖ | ὑπόδειγμα) φυσιχὸν ἦν σῶμα, ὅπερ ὀργα- 2ῦν 

νιχὸν φυσιχὸν σῶμα δυνάμει ζωὴν ἔχον ἐν τῷ τῆς ψυχῆς ἔλεγεν ὁρισμῷ, 

8 ὃν ἔχη ἃ 11 ἡ ψυχή ἃ 20 ἑαυτοῖς ἃ 26 ἐν τῷ πρώτῳ] Α 4 

ὕστερον] Γ᾿ ὅ 31 χαϑ᾽ αὑτὴν a 37 post φυσικὸν add. ἦν ἃ 
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εἰ τοιοῦτον ἣν ὃ πέλεχυς, Fv ἂν τοῦτο τὸ εἶναι πελέχει. εἴωϑε δὲ 6 Apr-25v 
στοτέλης ἐπὶ τῶν εἰδοποιουμένων αὐτὸ μὲν τὸ εἰδοποιούμενον προσαγορεύειν, 
τὸ δὲ εἶδος δηλοῦν τῷ εἶναι αὐτῷ. σημανεῖ δὲ αὐτῷ καὶ ἣ οὐσία πολλαχοῦ 
τὸ εἶδος, ὥσπερ χαὶ νῦν ἑρμηνεύων τὸ τί ἣν εἶναι τῷ πελέχει τὴν οὐσίαν 
εἶπε, τουτέστι τὸ εἶδος. ἦν δ᾽ ἂν τοῦτο 7 ψυχή, εἰ τὸ δυνάμει ζωὴν ἔχον ὃ 
πέλεχυς ἦν, χαὶ ἦν ἂν χαὶ ζωτιχὸν ὄργανον χαὶ τὸ χρώμενον ἔνδον ἔχον, 
nal χωρισϑείσης ἐκείνης οὐχέτι ἔμενεν ὅπερ ἦν. χατὰ γὰρ τὸ εἶδός ἐστιν 
ἕχαστον ὅπερ ἐστί, τὰ μὲν ἁπλῶς φυσιχὰ τὸ τοῦ χινεῖσϑαι ἄρχον, τὰ δὲ 
ἔμψυχα τὸ καὶ τοῦ χινεῖσϑαι ζωτιχῶς χαὶ αὐτὸ ὃν χινητικόν. ἐπιστῆσαι 

δὲ δεῖ ὡς οὐ πάντως φϑείρεσϑαι βούλεται ἀφισταμένην τοῦ σώματος τὴν 
ψυχήν" ὃ γὰρ χωρισμὸς ἐπὶ τῶν xal μετὰ τὴν διάλυσιν ὑφισταμένων λέ- 

γεται μᾶλλον. ἀλλ᾽ 7 δυωνύμως φησί, διὰ τὸ χαὶ τὰ τῶν τεϑνεώτων ζῴων 
σώματα ὁμωνύμως τοῖς ζῶσι λέγεσϑαι, χύνα φέρε χαὶ ἵππον. χαὶ τὰ μέρη 
ὡσαύτως, χεφαλὴν τυχὸν ἱππείαν. 

Ρ.4120υ15 Νῦν δ᾽ ἐστί πέλεχυς καὶ τὰ ἕξῆς. 

Ἔχ τῆς ἀντιπαραϑέσεως τῶν ἀψύχων χαὶ ὀργάνων ὁποῖόν ἐστι τὸ 
ζωτιχὸν ὄργανον δηλοῖ. τὸ μὲν γὰρ ἄψυχον, χαὶ αὐτὸ τῇ ψυχῇ πρός τινα 
ὑπουργοῦν χρῆσιν, χαὶ χωρισϑείσης τῆς χρωμένης οὐδὲν ἧττον τὴν ξαυτοῦ 
ἔχει δύναμιν, ὅτι μὴ χατ᾽’ αὐτὴν ὡρίζετο: τὸ δὲ ζωτικὸν χαὶ ἔμψυχον 
οὐχέτι, ὅπερ φυσιχὸν μέν ἐστι σῶμα χαὶ οὐ τεχνητὸν ἣ τοιοῦτον, δεῖ δὲ ὡς 

δυνάμει ζωὴν ἔχον χαὶ ὡς ζωτικῶς εἰδοποιούμενον ὀργανιχὸν εἶναι τῇ ψυχῇ: 
εἴ γε τὸ τί ἦν εἶναι αὐτοῦ χαὶ ὃ λόγος ἣ ψυχή, καὶ ὡς ὄργανον αὐτῇ 
ὑπηρετοῦν. ἐν αὐτῷ γὰρ ἢ τῆς χινήσεως ual στάσεως ἀρχὴ ὡς χινοῦσα χαὶ 
ἱστῶσα, ὅπερ τῶν ἐμψύχων ἴδιον. οὕτω μὲν οὖν διὰ τῆς τῶν ἀνομοίων 

παραϑέσεως τῶν ἀψύχων ὁποῖον τὸ τῶν ἐμψύχων παρέστησεν. ἐφεξῆς δὲ 
ως 6 

διὰ τῶν ὁμοίων᾽ διὰ γὰρ τῶν μερῶν αὐτοῦ ὁποῖον χαὶ τὸ ὅλον σαφηνίζει. 

Ve) \ ~ p.412b17 Θεωρεῖν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μερῶν det τὸ λεχϑέν. 

᾿Αντὶ μὲν τοῦ ὅλου ζῴου τὸν ὀφθαλμὸν λαβών, ἀντὶ δὲ τῆς πάσης 
ψυχῆς τοῦ ζῴου τὴν ὄψι. αὕτη γὰρ οὐσία ὀφθαλμοῦ ἣ χατὰ τὸν 
λόγον, τουτέστι χατὰ τὸ εἶδος, 6 δὲ ὀφθαλμὸς ὕλη ὄψεως. οὐχ ὡς 

ὃ᾽᾿Αλέξανδρος ἐξηγεῖται, ὀφϑαλμὸν νῦν λέγει τὸ σῶμα μόνον ἄνευ τῆς ὄψεως 

(εὐϑὺς γοῦν ἐπάγει ὡς ἀπολιπούσης τῆς ὄψεως οὐκέτι ἐστὶν ὀφϑαλμός), 

ἀλλ᾽ ἢ ὄψις διχῶς ἐστιν εἶδος τοῦ ὀφθαλμοῦ, πῇ μὲν ἡ ὀργάνῳ χρῆται 

αὐτῷ Corum, πῇ δὲ ἧ ὄργανον αὐτὸν ἀποτελεῖ ζωτιχόν: χαὶ ὃ σὺν τῇ 

τοιαύτῃ ὄψει ὀφθαλμὸς ὅλη ἐστὶ τῆς χρωμένης ὄψεως, καὶ ἀπολιπούσης 

τῆς χρωμένης οὐχ ἔστιν ὀφθαλμός, ὅτι συναπολείπει καὶ ἣ ὡς ὄργανον αὐτὸ 

χαραχτηρίζουσα ὄψις. ἢ γὰρ χρωμένη καὶ ταύτης ἐνδοτικὴ παροῦσα, χαὶ 

. ὦ)" 

3 τῷ correxi: τὸ Aa 12 νεώτων A 25 τῶν (ante ἀψύχων) om. a 35 τῇ 

ὄψεως τῆς χρωμένης a 

10 

15 

30 

3b 



94 

σι 

10 

90 

SIMPLICH IN L. DE ANIMA ΠῚ [Arist. p. 412617. 21. 418 14] 

ἀφισταμένη χἀχείνην συναφίστησιν. εἰλήφϑω τοίνυν, ὡς 7 ὄψις πρὸς τὸν 25v 
ὀφθαλμόν, οὕτως ἣ ὅλη αἴσϑησις πρὸς τὸ ὅλον σῶμα τὸ αἰσϑητιχόν, 
χαϑὸ αἰσϑητιχόν. χαὶ τοῦτο, ὡς σαφῶς χαὶ αὐτὸς ἐπάγει, τὸ ἤδη ζῶν. οὐ γὰρ 

\ 3 \ X ‘ Ἃ ce ‘ , ΨΥ \ ΄ “Ὁ τὸ ἀποβεβληχὸς τὴν ψυχὴν ἣ ὡς τὸ σπέρμα εἴρηται τὸ δυνάμενον ζῆν. 
5 \ X Yn v N Fe 1 ὦ \ Χ / 9 9 , δ Υ͂͵ 5 \ ἀλλὰ τὸ ἤδη ἔχον thy ζωήν᾽ ἐπεὶ τὸ σπέρμα οὐ δυνάμει ζωὴν ἔχει, ἀλλὰ 

δυνάμει τοιόνδε ἐστὶ σῶμα, ὃ προσεχῶς ἐστι ζωῆς δεχτιχὸν χαὶ διὰ τοῦτο 
a , A Vv \ \ ~ ~ ¢ ied ς ~ ~ ς Vv 

δυνάμει ζωὴν ἔχον, διὰ τὸ τῇ ζωῇ ὡς ὕλη ὑπεστρῶσϑαι, τῇ τε ὡς ὄργανον 

αὐτὸ δριζούσῃ καὶ τῇ ὡς ὀργάνῳ αὐτῷ χρωμένῃ. χαὶ γὰρ αὕτη εἶδος τοῦ 
ζῶντος σώματος, ὡς χαὶ ὃ πλωτὴρ τοῦ πλοίου, ὅτι μὴ ξαυτῆς οὖσα ζωοῖ 

ὶ χινεῖ τὸ σῶ ϑάπερ τὸ οὐράνιον ἢ ϑειοτέρο; ψυχή, ἀλλὰ ῥοπῇ χαὶ χαὶ χινεῖ τὸ σῶμα, χαϑάπερ τὸ οὐράνιον ἢ po, ψυχή: ῥοπῇ χαὶ 
νεύσει τῇ πρὸς αὐτό, χαὶ πρὸς τὸ χρήσιμον χινοῦσα, ἀλλ᾽ οὐ διὰ μόνον τὸ 
4 se! > id ΕΣ y τον ὃ λ \ OA yy ~ ») ἤδη εἶναι ἐν τελειότητι. εἰκότως οὖν χαὶ 6 ὀφϑαλμὸς ὕλη εἴρηται τῆς ὄψεως, 
χαὶ τὸ ὅλον αἰσϑητικὸν σῶμα χαϑὸ αἰσϑητικόν, χαὶ ἤδη ὃν αἰσϑητιχόν, 
ὕλη τῆς αἰσϑήσεως τῆς ὡς ὀργάνῳ αὐτῷ χρωμένης. 

p.412027 Ὡς μὲν οὖν ἢ τμῆσις καὶ ἢ ὅρασις, οὕτω χαὶ ἣ ἐγρή- 
γορσις ἐντελέχεια. 

Τοῦτο ἐχείνου ἐστὶ τοῦ λόγου συμπέρασμοι, Or οὗ ἐδείκνυτο ἢ ψυχὴ 
οὐχ ἣ δευτέρα οὖσα τοῦ σώματος ἐντελέχεια, ἀλλ᾽ ἢ προτέρα καὶ ἤδη 
μεριζομένη χαὶ διισταμένην ἔχουσα τῆς οὐσίας τὴν ἐνέργειαν. ὑποδείγμασι 
δὲ δύο πρὸς τὴν τοῦ ζῴου οὐσίαν χρησάμενος, τῷ πελέχει χαὶ τῷ ὀφθαλμῷ, 
εἰχότως χαὶ τῇ τμήσει χαὶ τῇ δράσει ἐνταῦϑα ὡς τῇ ἐγρηγόρσει ἐπὶ τοῦ 
αἰσϑητικοῦ χρῆται. ταῦτα μὲν οὖν δῆλα. ὃ δὲ ὀφθαλμὸς ἣ χόρη εἶναι 
χαὶ ἢ ὄψις εἴρηται χαὶ τὸ ζῷον ἣ ψυχὴ χαὶ τὸ σῶμα xata τὴν εἰς τὰ 
προσεχῇ αἴτια ἀναφοράν: ὡς γὰρ ἐξ ἀμφοῖν ὄν, ἐπειδὴ οὐδέποτε τὸ σύν- 

\ ϑετον ἢ ὕλη ἔστι καὶ τὸ εἶδος, ἀλλ᾽ ex τούτοιν. 

40 

45 

48 

p. 41324 Ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἔστιν ἢ ψυχὴ χωριστὴ τοῦ σώματος. 26" 
5 ~ v Η “ον 

ἢ μέρη τινὰ αὐτῆς; εἰ μεριστὴ πέφυχεν, οὐχ ἄδηλον. 

\ ~n ~ [4 ~ σ \ 4 ~ Cc ~ ~ A > € 

Διὰ τοῦδε τοῦ ῥητοῦ ὅτι χαὶ πάσῃ τῶν ὕϑνητῶν ψυχῇ, περὶ ἧς ὃ 
λόγος, τὸ ἀχώριστον σώματος προσήχει, nat ὅτι τῇ λογικῇ καὶ τὸ χωριστόν, 

χαὶ ὅτι πλεοναχῶς τὸ ἀχώριστον ἐνδείκνυται. χαὶ πρός γε ὅτι οὐχ εἰ τὸ 
αὐτὸ χαὶ χωριστὸν εἴη καὶ ἀχώριστον, μεριστὸν ἔσται, ἵνα χατὰ διάφορα 

4 4 \ 9 ᾿ A's γι IX Ω = 4 \ » c \ “2 Ἃ ugoy ἔχῃ τὰ ἀντικείμενα, ἀλλ᾽ ἕτερον τρόπον καὶ οὐχ ὡς τὰ σώματα ὃν 
μεριστόν. διὸ xat ἐξ ὑποϑέσεως ἔφη εἰ μεριστὴ πέφυχεν' οὐχ ὡς 

ἀγνοῶν ἢ ὡς μήπω δεδειχὼς ὅτι οὐ μεριστή, ἀλλ᾽ ὡς τρόπον μέν τινα 

ἀμέριστον πᾶσαν ψυχὴν χαὶ εἰδὼς χαὶ δειχνύς, ἐπειδὴ χαὶ ἀσώματον (σῶμα 
\ \ Cc ~ 4 Ig δὲ » λ / VY. > Ν 2 fe γὰρ τὸ ἁπλῶς μεριστόν), τρόπον 6& ἄλλον μέρη ἔχουσαν, εἰς τὴν ἐνέργειαν 

ἀπὸ τῆς οὐσίας διισταμένην βλέπων, καὶ εἰ τὸ μόνιμον τῆς λογικῆς καὶ (τὸ) 

or 

10 

éxetvo A 25 τούτων a 27 post ἄδηλον add. ἕως tod: ὥσπερ πλωτὴρ πλοίου A . 

εἰ] εἰς a τὸ addidi 
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προϊὸν ws διάφορα χαταριϑμοίη μέρη, ὅλης ἅμα ἐν τῇ προβολῇ τῆς γενε- 2Q6r 
σιουργοῦ Cwijs χαὶ προϊούσης χαὶ μενούσης. οὕτω δὲ χαὶ ἢ ὅλη σωμάτων 
ἀχώριστος λέγεται ἢ μέρη τινά, ἐπειδὴ καὶ τούτων ἑχάτερόν πως ἀληϑὲς 
ἐπὶ τῆς λογικῆς, ὅλης τε ῥεπούσης ual προϊούσης εἰς σῶμα χαὶ ὡς ὀργάνῳ 

αὐτῷ ὑπηρετοῦντι χρωμένης, χαὶ αὖ μέρους τινὸς ὡς χαὶ νῦν ἐχούσης τὸ 
μόνιμον, χαὶ τούτου ὄντος χωριστοῦ: ἀλλὰ τὸ μὲν χωριστὸν ἴδιον τῆς λο- 

σι 

γικῆς, τὸ δὲ ἀχώριστον πάσης χοινὸν τῆς τῶν ϑνητῶν ψυχῆς. οὐχὶ ἑχάστης 15 
μόνως οὔσης ἀχωρίστου, ἀλλὰ τῆς λογικῆς τῆς χαὶ τὸ χωριστὸν ἐχούσης. 
χαὶ τὸ ἀχώριστον δὲ οὐχ ὡσαύτως ὑπάρχει ταῖς τε τῶν ὀργάνων ὡς ὀρ- 

10 γάνων ὁριστικαῖς ζωαῖς χαὶ ταῖς τούτοις χρωμέναις, οὐδὲ ταῖς φυτιχαῖς τε 

χαὶ ταῖς αἰσϑητιχκαῖς" χαὶ ἐν ταύταις δὲ πολὺ τὸ πρὸς ἀλλήλας διάφορον. 
χαὶ ἔτι μειζόνως πρὸς πάσας τὸ ἐν ταῖς λογικαῖς ἀχώριστον, ἀρχιχὸν ὃν 
τοῦτο χαϑαρῶς σωμάτων, ὅπερ οἶμαι χαὶ αὐτὸς δηλῶν ἐπιφέρει᾽ 

Ρ. 4181 Ἐνίων yap ἣ ἐντελέχεια τῶν μερῶν ἐστιν αὐτῶν. 20 

15 Eviov γὰρ λέγων ψυχῶν οὕτως ἔχειν τὴν ἐντελέχειαν, ὡς αὐτῶν τῶν 
σωματιχῶν οὖσαν μερῶν, ὁποῖαι αἱ τῶν ὀργάνων ὡς ὀργάνων δριστιχαὶ χαὶ 
at τοῖς φυσιχοῖς πλησιάζουσαι εἴδεσιν ἐναργέστερον ἔχουσι τὸ εἶναι σωμάτων 
ἐντελέχειαι ἀχώριστοι" at γὰρ χρώμεναι τοῖς ζῶσιν ὡς ὀργάνοις ἧττόν εἰσιν 
ἀχώριστοι χαὶ μᾶλλον ἐμφαίνουσαι τὸ χατ᾽ οὐσίαν ὑπερέχον. δι᾿ ὧν ἅμα 

20 χαὶ τὸ διάφορον τοῦ ἀχωρίστου ἐνδειξάμενος, ἐφεξῆς ὅτι χαὶ πάντῃ χωριστή % 

ἐστιν ἣ τῆς ψυχῆς οὐσία σαφῶς ὑπέμνησε, καὶ τὴν αἰτίαν προσϑείς. 

p- 41326 Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔνιά γε οὐϑὲν χωλύει διὰ τὸ μηϑενὸς εἶναι 
σώματος ἐντελεχείας. 

"Evia δηλαδὴ μέρη. ἐπειδὴ ἢ ὅλη ψυχὴ ἅμα τε μένει χαὶ προέρχεται. 
\ ὃ ~ AXA ταν / S Ee. x 4 ΄ ~ -- f 25 χαὶ Vewpet οὐδὲν τοῦ σώματος δεομένη, χἂν πράττουσά TL χρῆται τῷ σώ- 

ματι. μέρη δὲ τρόπον τινὰ αὐτῆς τὸ μόνιμόν τε χαὶ τὸ ϑεωρητιχὸν χαλεῖται, 80 
χαὶ αὖ τὸ προῖϊόν τε χαὶ τὸ πραχτιχόν. οὐδὲν δὲ χωλύειν ἔφη διὰ τὸ πᾶσαν 
ψυχὴν σώματος ἐντελέχειαν εἰρῇσϑαι: exwAve γὰρ av, εἰ χαὶ xad? ὅλην 

αὑτὴν χαὶ χατὰ πᾶσαν ἐνέργειαν ξαυτῆς σώματος ἣν ἐντελέχεια. οὐδὲν δὲ 7 f 
» , 6 ~ , 

80 χωλύει, εἰ ἔστι μέν, μὴ xa? ὅλην δὲ ξαυτὴν wos χατὰ πᾶσαν ἐνέργειαν " 

ἔσται γὰρ ταύτῃ οὐδενὸς σώματος ἐντελέχεια. 6 γὰρ νοῦς εἴ τι συνέχει σῶμα 

χαὶ πλάσαι χαλεπόν, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ -εἶπε, [χαὶ] ἐπειδὴ ὡς ἐν τῷ τρίτῳ 

ἐρεῖ, οὐδὲ ὡς ὀργά 7, D σώματι ὃ ός. διὸ οὐδὲ ἀμ- 35 ἐρεῖ, οὐδὲ ὡς ὀργάνῳ χρῆται τῷ σώματι ὃ ϑεωρητιχός μ 
βλύνεται πρὸς τὴν τῶν ἐλασσόνων γνῶσιν ὑπὸ τῆς τῶν μειζόνων. ὡς 7 

35 αἴσϑησις. 

Ὁ τινὰ om. in lacuna A 5 μέρους] fort. ἐχ μέρους τὸ] tt A 8 ἀλλὰ --- ἐχού- 

σης} Aa: fort. ἀλλὰ τῆς (ὅλης, τῆς 68) λογικῆς καὶ τὸ χωριστὸν ἐχούσης Ι0 φυτιχαῖς 

correxi: φυσικαῖς Aa 18 ζώοις a 22 μηδενὶ --- σώματι ἐντελέχειαν A 32 ἐν 

τῷ πρώτῳ] A 5 χαὶ expunxi ἐν τῷ τρίτῳ] [4 
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p.413a8 Ἔτι δὲ ἄδηλον, εἰ οὕτως ἐντελέχεια τοῦ σώματός ἐστιν 267 

ἢ Ψυχή, ὥσπερ πλωτὴρ πλοίου. 

cc Διὰ τοῦ “ἐνίων γὰρ ἐντελέχεια τῶν μερῶν ἐστιν αὐτῶν τὴν 

πάντων σωμάτων ἀχώριστον παραδοὺς ζωήν, διὰ δὲ τοῦ “od μὴν ἀλλ᾽ 
Υ͂ 4 Ir , \ Ὰ > X > / > / 7) x 

5 ἔνιά ye οὐδὲν χωλύει διὰ τὸ μηδενὸς εἶναι σώματος ἐντελεχείας τὴν 

πάντῃ χωριστήν, διὰ τούτων ἐπὶ τῆς αὐτῆς τὸ συναμφότερον ὁρᾷ. 7 4 

ap ὡς χρωμένη ἐντελέχεια χαὶ ἀχώριστός πῃ τῷ ὅλως χρῆσϑαι καὶ χω- 

ριστή πῃ ὡς ἐξῃρημένως ὑπηρετοῦντι τῷ ὀργάνῳ χρωμένη. εἰ GF χαὶ 

πῇ μὲν χρῆται, πῇ δὲ μηδ᾽ ὅλως, ὡς τὸ τοῦ πλωτῆρος δηλοῖ παρά- 

10 δείγμα, τὸ μὴ χρώμενον αὐτῆς πάντῃ ἐστὶ χωριστόν. διὰ τί οὖν ἄδηλον 
24 a = 5 \ λ Ζ, λ ΣΝ \ \ 2 A ~ εἰ ἣ \ IX ς 

ἔτι εἶπεν, εἰ χαὶ πλάσαι χαλεπόν; χαὶ γὰρ ἐναργῶς ἢ ϑεωρητιχὴ οὐδε ὡς 

ὀργάνῳ χρῆται. ἢ ἐπεὶ τὸ χρῆσϑαι ὑπάρχει καὶ ταῖς ἀλόγοις, ἄδηλόν ἐστι 

πρὶν ἑχάστῃ ἰδιοτρόπως ἐπελϑεῖν, τίνι te διαχριτέον τὸ χρήσιμον ἐπ᾽ αὐὖ- 45 

ταῖς παρὰ τὸ τοῦ ὀργάνου ὁριστικὸν, χαὶ ἐπὶ τίνων δεῖ χαὶ χωριστὰς ἐνερ- 

15 γείας ζητεῖν. 

p. 41829 Τύπῳ μὲν οὖν ταύτῃ διωρίσϑω. 

Τύπον χαλεῖ χαὶ ὑπογραφὴν τὸν ἀποδοϑέντα τῆς ψυχῆς λόγον, ἐπειδὴ 

μόνον ἀπεδίδου τὸ χοινῇ πάσῃ ὑπάρχον, ὃ δὲ ἀχριβὴς λόγος χατὰ τὴν 
> S ς te Y> Q/g 5 iy Yd >\ ς δὶ \ \ > l4 

Exdotovn ἴδιον ἀποδίδοται οὐσίαν. ἴδιος ὃὲ ἢ χαὶ τὸ χοινὸν ἰδιοτρόπως 

20 δρίζουσα. 

p.418a11 Ἐπεὶ δ᾽ ἐχ τῶν ἀσαφῶν μὲν φανερωτέρων δὲ γίγνεται 50 

τὸ σαφὲς χαὶ χατὰ τὸν λόγον γνωριμώτερον. 

Ἐπεὶ οὐ τὸ ἀχριβὲς εἶχεν ὃ ἀποδοδεὶς λόγος διὰ τὸ μόνον ἐχφαίνειν 
¢ ε 

τὸ χοινῇ πάσῃ ὑπάρχον, χαὶ τοῦτο οὐχ ὡσαύτως, ἀλλ᾽ ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς 

εγόμενα, ὅϑεν καὶ ἀδύνατον πασῶν ὁμοῦ τὸν ἀχριβὴ ἀποδοϑῆναι λόγον, 
iw) σι 

σ \ Ld Dy sre, 5 \ ? ¢ , 2. id > ΄ > ~ 

ἅτε μὴ συνωνύμων οὐσῶν, ἀλλὰ xual ἑχάστην ἐπεξιέναι ἀνάγχη, εἰ τοῦ 
> ~ b) ΄ Χ >] f \ f ~ Δ ἃ ΄ > / 

ἀχριβοῦς | avteyotueta, πρὶν ἐπεξιέναι. τὸν τρόπον τῆς διδασχαλίας apopt-26¥ 

stat ἐχ τῶν αἰτιατῶν εἰς τὰ αἴτια ἐπανιόντα. οὗτος γὰρ τοῖς μήπω τε- 
, > 9. ale ~ , ε ΄ , \ \ \ ~ ¢ 

λείοις ἀλλ᾽ ἔτι ζητοῦσι σύμμετρος ὃ τρόπος. φύσει μὲν YAP χαὶ τῷ ETO- 

80 μένῳ τῇ φύσει ἐπιστημονιχῷ λόγῳ σαφέστερα τὰ αἴτια, πρὸς αἴσϑησιν δὲ 

χαὶ πρὸς ἡμᾶς τοὺς μήπω τελείους τὰ αἰτιατά, ὡς χαὶ ἐν ἀρχῇ τῆς Φυ- 

σιχῆς εἴρηται ἀχροάσεως. χαὶ νῦν ἐκ τῶν ἀσαφῶν μέν, φησί, (ἐλλείπει & 

Ob τῇ λέξει τὸ τῇ φύσει xat τῷ λόγῳ) φανερωτέρων δὲ (καὶ πάλιν ἐλ- 
ς 

λείπει τὸ ὡς πρὸς ἡμᾶς χαὶ τὴν αἴσϑησιν) γίνεται τὸ σαφές" παρεῖται δὲ 

35 πάλιν τὸ τῇ φύσει, εἴρηται δὲ τὸ χαὶ χατὰ τὸν λόγον γνωριμώτερον. 

11 εἶπεν correxi: εἰπεῖν Aa χαὶ γὰρ --- χρῆται om. ἃ 10 ταῦτα ἃ 18 πᾶσιν ἃ 

21 post μὲν add. τῇ φύσει A 24 πᾶσιν a 31 τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως] A 1 

p. 1844 10 566. 32 φησί Diels: φύσει Aa 
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Ρ. 418112 [Πειρατέον πάλιν οὕτως ἐπανελϑεῖν. 

Τὸ μὲν πάλιν εἰπὼν ὡς ἤδη τινὰ ἀπογραφιχὸν ἀποδοὺς λόγον, τὸ δὲ 
-“ > ~ > ΔΑ ΄ ον \ ~ ΄ , ~ οὕτως ἐπανελϑεῖν, ἐπειδὴ χρείττω ual ἀνῴώτερα τὰ τῷ λόγῳ γνώριμα τῶν 

πρὸς αἴσϑησιν. 

p- 4132138 Οὐ γὰρ μόνον τὸ ὅτι δεῖ τὸν δριστιχὸν λόγον δηλοῦν. 

Τοῦ ἐπανελϑεῖν τὴν αἰτίαν ἐπάγει, διὸ χαὶ τῷ αἰτιολογικῷ χρῆται 
Q7 > DA) \ > ‘4 ὦ “ συνδέσμῳ, ἐπειδὴ py ἐμμένειν δεῖ to 

αἴτια ἀνάγεσϑαι. εἴρηται 
> ΄ \ f > _ / 

ἐστιν ὁρισμὸς συμπέρασμα ἀποδείξεως 

εἰ ‘ 

ts αἰτιατοῖς, ἀλλ᾽ ἐντεῦϑεν εἰς τὰ 
Ne ~ ΄ 5 » ε ε ͵΄ Σ & ἐν τοῖς δευτέροις ᾿Αναλυτιχοῖς, ὡς 6 μέν τίς 

, ὃ 8 μέσος ὅρος τοῦ συλλογισμοῦ, 
6 GE ὅλος συλλογισμὸς ϑέσει διαφέρων τῆς ἀποδείξεως. χαὶ διώρισται ὡς 
ὃ μὲν χατὰ τὸ συμπέρασμα τοῦ αἰτιατοῦ χαὶ τοῦ εἰδοποιουμένου ἐστὶν 
ὁρισμός, ὅπερ νῦν πρᾶγμα χαλεῖ, ὃ δὲ χατὰ τὸν μέσον ὅρον τοῦ εἴδους ual 
τοῦ αἰτίου, 6 ὃ ϑέσει τῆς ἀποδείξεως διαφέρων 6 τὸ αἰτιατὸν ἅμα λέγων 

΄ Vv 

χαὶ τὸ αἴτιον. οἷον ὃ ἄνϑρωπος ζωῇ χαραχτηρίζεται λογικῇ, πεπερασμένα 
ἐχούσῃ μέτρα: τοῦτο δέ ἐστι ζῷον λογιχὸν ϑνητόν, χαὶ ἔστιν οὗτος τοῦ 
συνθέτου ὅρος, ἢ δὲ πεπερασμένα ἔχουσα μέτρα λογικὴ ζωὴ τὸ εἶδος τὸ 
χαὶ τοῦ συμπεράσματος χαὶ τοῦ πράγματος αἴτιον, τοῦ συνϑέτου φημί. χαὶ 
ἐφ᾽ ob αὐτὸς χρῆται παραδείγματος, ἐπειδὴ ἐὰν τρεῖς ὦσιν εὐϑεῖαι ἀνάλογον, 
τὸ ἀπὸ τῆς μέσης ἀναγραφόμενον τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ἄχρων 
περιεχομένῳ ὀρϑογωνίῳ, Ecepourixer δηλαδὴ ὄντι, 6 μὲν τὸ τετραγωνίσαι ἕτε- 
ρόμηκες δριζόμενος τῷ ἴσον ἑτερομήχει ὀρϑογώνιον εἶναι ἰσόπλευρον 
αὐτὸ τὸ ἀποτελούμενον χαὶ δειχνύμενον ὁρίζεται, ὃ δὴ συμπέρασμα χαλεῖ 
ὡς γεωμετριχῶς ἀποδειχνύμενον: 6 δὲ μέσης τῶν τοῦ ἑτερομνήχους ἀνίσων 

~ Oo b ia Ὁ πλευρῶν εὕρεσιν αὐτὸ ὁριζόμενος τὴν αἰτίαν λέγει, Ov ἧς χαὶ γίνεται ἕτε- 
0» ομήχει ἴσον τετράγωνον χαὶ δείχνυται. ὡς οὐ τοῦ συυπεράσυστος μόνου ρ 1 2 ' ᾿ ‘ 

εἰρῆσϑαι τὴν αἰτίαν, ἀλλὰ καὶ τοῦ πράγματος. 

p. 413220 Λέγομεν οὖν ἀρχὴν λαβόντες τῆς σχέψεως διωρίσϑαι 
τὸ ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου τῷ ζῆν. 

Τὸν τρόπον τῆς διδασχαλίας ὁρίσας ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς ἡμᾶς σαφῶν 
~ ~ ~ Vv ἐπὶ τὰ τῇ φύσει τοιαῦτα ἐπανιόντα, χαὶ ὅτι χρὴ τὸν χαλῶς ἔχοντα ὅρον 

~ ΟὟ y id , \ ΄ ΠῚ ~ > > > , \ \ τῆς αἰτίας ἔχεσϑαι ὑπομνήσας, καὶ ταύτης ἀχριβῶς, ἀλλ᾽ οὐ τύπῳ τινὶ χαὶ 

ὑπογραφιχῶς, διὰ μὲν τὸν τῆς διδασχαλίας τρόπον ἀπὸ τῶν τῇ αἰσϑήσει 

Ἱνωρίμων τῆς περὶ ψυχῆς ἄρχεται ϑεωρίας, ὅπερ καὶ εὐϑὺς ποιεῖ τῷ τὸ 

ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου διωρίσϑαι τουτέστι διαφέρειν τῷ ζῆν" διὰ δὲ τῆς εἰς 

97 

26v 

10 

16 

“ 20 

30 

35 

~ ~ > 4 > ~ 35 τὸ αἴτιον ἀναδρομῆς οὐ τῷ ἐμψύχῳ ἐμμένει, ἀλλ᾽ εἰς τὸ αἴτιον αὐτοῦ τὴν 

1 ἐπανελθεῖν scripsi, cf. 3 et 6: ἐπελϑεῖν Aa ὃ ἐπελϑεῖν pr. Aa 8 ἐν τοῖς 
δευτέραις ᾿Αναλυτιχοῖς] Anal. post. Α 8 p. 75 οἵ. B10 p. 94 13 αἰτίου] αἰτιατοῦ a 

20 6 μὲν οὖν τὸ a 99 τὸ OM. a 09 ἀναδρομένης a 

~ Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 
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ψυχὴν ἀναγόμενος. ἵνα δὲ μὴ τύπῳ ἔτι ἀλλὰ ries aa) 4g) ὅρῳ. 26% 
οὐ χοινῶς ἀλλ᾽ ἕχαστον εἶδος tbo χῆς ἰδίᾳ δρίζεται: ἐπεὶ χαὶ ὁ χοινὸς ἀπο- 
δοϑεὶς τῆς αἰτίας εἴχετο (ἢ γὰρ ἐντελέχεια εἶδος χαὶ αἰτία τοῦ χατ᾽ αὐ- 
τὴν τελειουμένου), ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰ τὸ χοινὸν συνωνύμως χατηγορεῖτο, οὐδ᾽ 
οὕτως ἣ τοῦ χοινοῦ ϑεωρία ἵχανὴ πρὸς ἀχρίβειαν χρι: τοῦ ἰδίου. ἀλλὰ 
πῶς τὸ ἔμψυχον διορίζεται τοῦ ἀψύχου τῷ ζῆν; διὰ τὸ ἔνδοϑεν χινεῖσϑαι, 
ὡς χαὶ τῷ Πλάτωνι δοχεῖ χαὶ ἢ ἐνάργεια δηλοῖ. χαὶ τὸ χινοῦν τοίνυν ἔν- 

δοϑεν. GAN εἰ τοῦτο, πῶς οὐχ αὐτοχίνητος ψυχὴ i ay ie ae 
κίνησις γάρ τις ἢ ἔγερσις. ἢ ἐπειδὴ oar μὲν τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως 
ὃ Ἐλριστοῖα ἔέλης νοεῖ τῷ Πλάτωνι, ὀνομάζει δὲ τὴν συνήϑειαν ἐνίοτε ὑπει- 
δόμενος οὐχ ὡσαύτως" οὐ γὰρ αὐτοχίνητον τὴν ψυχήν. ἐπειδὴ wise χί- 

vase αὐτῆς ce τὴν ὙΠ ὀρϑὸν οὖν χαὶ xat αὐτὸν ἀπο- 

διδόναι αὐτῇ τὸ αὐτενέργητον ὡς by’ ἑαυτῆς ἐγειρομένῃ. ἐνέργεια δέ τις 
i yepors* τὸ δ εἰν ζέον χαὶ bo’ Eavtod βράττον ἢ ζωὴ δηλοῖ. 

΄ 

p. 413222 Πλεοναχῶς δὲ τοῦ ζῆν λεγομένου. 

δὴ - Ἃ pA SAY -Ὁ ΙΝ lA SEN ~ (2 aay v Τὸ πλεοναχῶς 7 ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων. ἣ ἐπὶ τῶν ὡς ay’ ἑνὸς εἴωϑε 
λέγειν. ἀλλ᾽ ὁμωνύμως οὐχ εἴρηται νῦν, ἐπειδὴ χαὶ ὡς πράγματος ἑνὸς 
υἱαν τοῦ ζῆν προβαλλόμεϑα ἔννοιαν. ἐν δὲ τοῖς ἀφ᾽ ἑνὸς λεγομένοις, ὅσα 
μὲν τελείως, χἂν δευτέρως ἣ τρίτως 7 ἐσχάτως. τελείως O& μετέχει. χαὶ 

aS oe A rx vA - x oy PA id τῷ τῆς φύσεως τοῦ πράγματος προηγουμένως ae χαλεῖται ὀνόματι 
αὐτοῦ παραγομένῃ υεϑέξει: ὅσα δὲ ἀτελῶς μετέχει, τῇ μὲν ἀπ᾽ 

40 

45 

50 

- 
5 

αὐτοῦ μεϑέξει mp0Ga7 πο οὐ μὴν ἔτι τῷ τοῦ πράγματος προηγουμένως 27: 
aneeva ὀνόματι. οἷον τὸ ἔτι γινόμενον εἶναι μὲν λέγομεν. ὃν δὲ οὐ 
τ εν χαὶ λευκόν θαι μὲν τὸ ἀτελὲς Ett, οὐχὶ δὲ λευχόν" χαὶ ἰατρεύειν 

χαὶ subaiptGety τοὺς ἔτι pavilivevtas, οὐ μὴν surat χαὶ xdaprotac, xat 
τρέχειν μὲν χαὶ γράφειν τοὺς παῖδας, οὐ δρομέας δὲ χαὶ γραφέας. τοὺς 
ὑέντοι τελείους ὄντας χαὶ εἶναι λέγομεν χιϑαριστὰς καὶ χιϑαρίζειν, καὶ τὰ 

ἄλλα ὡσαύτως. οὕτω δὴ χαὶ ζῷα μὲν χαλεῖ ὃ φιλόσοφος. ὅσα χατὰ τε- 

λείαν τὴν ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἐγειρομένην ee cee ζωήν. χαὶ τὰ μὲν πρώτως 

ὡς (ἀφ᾽) ἑαυτῶν εἰς bos ἐνεργοῦντα, τὰ δὲ δευτέρως ὡς ἀφ᾽ ἑαυτῶν εἰς 
ἄλλα, τὰ δὲ μέσως ὡς ἐφ᾽ ἑχάτερα, χαὶ ταῦτα χατὰ διάφορα μέτρα" ἅπερ 

ἅπαντα χαὶ ζῷα χαὶ ζῆν λέγει. ὅσα δὲ ἀτελῇ χαὶ οὐχ εἰλικρινῆ τὴν ἔν- 
δοϑεν ἔχει ἔγερσιν, ἀλλὰ μέσην ταύτης τε χαὶ τῆς τοῦ πάντῃ ἑτεροχινήτου, 

ἵνα μὴ χαὶ ἀμέσως τὸ ἀφ᾽ ξαυτοῦ τῷ ἑτέρωϑεν συνε τ (τοιαῦτα δὲ 
τὰ χατὰ τὴν φυτιχὴν ζῶντα ψυχήν), ζῆν μὲν λέγει, οὐ μὴν ἔτι ζῷα προσα- 

χορεύει. διὸ χαὶ τὴν διαφορὰν ὑποδειχνὺς τῶν ἐμψύχων πάντων πρὸς τὰ 

ἄψυχα τῷ ζῆν αὐτὰ διαχρίνει. ὃ χοινὸν τῶν ὁπωσοῦν ζώντων ἐστίν: ὡς 

7 τῷ [᾿ἰλάτωνι] Phaedr. 24 p. 2458 8 ἡ ψυχὴ a 11 γὰρ] δὴ οὖν ἃ χαλεῖ 

post ψυχήν add. ἃ μήτε Δ 16 πολλαχῶς a 19 μετέχη A 22 προσα- 

Yopedetat correxi: προσαγορεύεσθαι Aa 30 ἀφ᾽ prius addidi 33 ἔγερσιν ἔχει a 
36 πάντων OM. ἃ 37 ἔμψυχα ἃ 
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σ 2: ~ ~ ~ > o ~ 

ὅταν γε ἀντιδιαιρῇ τὸ ζῆν πρὸς τὸ ζῷον, πρόδηλον ὅτι τὸ χατὰ τὴν ἀτελῆ 20: 
΄ » ~ i ΄ - re 

μέϑεξιν τῆς ζωῆς παραλαμβάνει ζῆν" τὸ γὰρ χατὰ τὴν τελείαν χαὶ τῷ 
τῷ προσήχει. 

p. 413222 Kdv ἕν τι τούτων ἐνυπάρχῃ μόνον, ζῆν λέγομεν, οἷον 
\ νοῦς αἴσϑησις χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Ziv γὰρ ἐχεῖνο λέγομεν, ᾧ ἂν ἕν τι τούτων ὑπάρχῃ. εἴληπται δὲ 
μὲν νοῦς ὡς τὴν λογικὴν δηλῶν ζωήν, ἧ χαὶ ἢ βούλησις συνείληπται, 7 ἡ 
αἴσϑησις οὐχ ὡς μόνης τῆς ἀλόγου χαλουμένης σημαντιχὴ γνώσεως. ἀλλὰ 
χαὶ τῆς τς αὐτῇ {swe γοῦς μὲν οὖν xat αἴσϑησις ζωῆς εἰσι 
τ νον ἔγως δηλωτιχά, at δὲ χινήσεις ἐνεργειῶν ζωτιχῶν, ἢ μὲν χατὰ 

τόπον πρώτως τοῖς τελειοτέροις τῶν ζῴων ὑπάρχουσα, ἣ OF χατὰ τὴν 

ϑρεπτιχὴν ἀλλοίωσιν ἅπασι τοῖς ϑνητοῖς. 

Ρ. 413225 Διὸ χαὶ τὰ φυόμενα πάντα δοχεῖ ζῆν. 

Διὰ τὴν τροφήν τε χαὶ ee χαὶ φϑίσιν: χαὶ τὸ δοχε eee ἔσχε 
διὰ τὸ ἀτελὲς τῆς ζωῆς χαὶ τὸ τῶν ζώντων τε χαὶ wy, ζώντων μεταίχμιον " 
σ 39> \ Ιῴ > \ ὅϑεν xat παραμυϑίας ἐὸ age πρὸς πειϑὼ tod ζῆν τὰ φυόμενα. εἰ yap 

πάντα. τὰ ἘΠΕ τινὰ ὑπ’ oes δεχόμενα xa? ἕν τι δέχεται μόριον, 

χαὶ οὐ χατὰ πάντα ὁμοίως τὰ ἀντιχείμενα (χαὶ γὰρ εἰ σφαιροειδῶς τι τῷ 
χαλχῷ προστιϑείης, ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ χατὰ βάϑος αὐτὸν αὐξήσεις), δῆλον ὡς 

\ \ > ε , 527) Yo σε - Q Say, ΄ 
τὰ χατὰ πᾶν ὁμοίως αὐξόμενα ἔνδοϑεν ἕξει τῆς προσϑήχης αἰτίαν. χίνησις 
Nw ς aa ΄ x Yo> y > \ > ~ ιν πο αὔξησις. τ τ οὖν ἔνδοϑεν Sera ea ὀρθῶς ἀξιοῦμεν 

p) 

ζῆν. τῇ δὲ μεσότητα αὐτῆς πάλιν ἐνδειχνύμενος δύναμιν το χαὶ ἀρχήν, 

διὰ Bey τῆς ἀρχῆς τὸ ἡγεμονικόν, διὰ δὲ τῆς δυνάμεως τὸ ἀτελὲς αὐτῆς 

ual bo ἑτέρου ἐγειρόμενον παριστῶν ̓  ἐπὶ τούτων ἐν εἴωϑεν ὃ 
τὰ πλεῖστα τῷ τῆς δυνάμεως χρῆσϑαι ὀνόματι. χα 
πᾶσι τοῖς ϑνητοῖς. ταύτῃ γὰρ γεννᾶταί te χαὶ τρέφεται χαὶ διαμ, eee σω- 
ματοειδεστάτῃ οὔσῃ ζωῇ χαὶ συμμέτρῳ αὐτοῖς, χαὶ διὰ τοῦτο ἐσχάτῃ χαὶ 
οὐχ εἰλιχρινεῖ ζωῇ. ἀλλ᾽ εἰ μὴ τὸ ὅλον bq” ἑαυτῶν ἐγείρεται, καὶ ὑφ᾽ 
ἑτέρου 8 τὰ οὕτω ζῶντα, τί τὸ ἔξωϑεν ἐγεῖρον;: ἢἣ ταύτῃ τοῖς ἑτεροχινή- 
τοις ἐοιχότα χινοῖτο ἂν χαὶ αὐτὰ ὡς τὰ στοιχεῖα χατὰ φύσιν ὑπὸ τοῦ ὑπο- 
στήσαντος ὡς ἑἕτέρωϑεν χαὶ ἔξωϑεν: ἐπεὶ χαὶ τὰ ἔνδοϑεν ὅλα ἐγειρόμενα 

χαὶ ὑπὸ τοῦ ὑποστήσαντος ἐγείρεται. ἀλλὰ ταῦτα μὲν διὰ τῆς πρὸς αὐτὸ 
συναφῇς, χαὶ ὅσῳ μειζόνως συνάπτεται τῷ αἰτίῳ, μειζόνως ἐστὶν αὐτενέρ- 

Ἴηπον, τὰ δὲ ἑτεροχίνητα διὰ τὴν ἀπόστασιν ἔχει τὴν δι᾿ ἑτερότητος παρα- 
δοχὴν τῆς ἐγέρσεως. 

1 τὸ ante χατὰ omissum ante ζῆν (2) ponit ἃ 4 ὑπάρχῃ ἃ post λέγομεν add. 

αὐτό a 26 post ϑνητοῖς add. ζώοις a 
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Ρ. 413231 Χωρίζεσϑαι δὲ τοῦτο μὲν τῶν ἄλλων δυνατόν, τὰ δὲ 27: 
yv ΄ Τῷ Pe ~ ~ \ ΄ ἄλλα τούτου ἀδύνατον ἐν τοῖς ὕνητοῖς. φανερὸν δέ. 

r ~ Χ \ Shed \ ~ ~ > lad A 2 \ Ὁ Τοῦτο μὲν γὰρ ἀμέσως τὸ τῆς ζωῆς εἶδος τοῖς σώμασιν ἐφεστὼς τοῖς 45 
~ ἘΝ ΥΝ “Ὁ 2 “Ὁ een > ~ a y 3 » id φϑαρτοῖς διὰ τῆς ἐπιρροῆς αὐτὰ ἀναπληροῖ, τὰ OF ἄλλα οὐχ ἄνευ τούτου 

5 τοῖς ὕνητοῖς παραγίνεται, ὅτι χαὶ γεννᾶται ual τρέφεται διὰ τούτου. 

Ρ.41801 Τὸ μὲν οὖν ζῆν διὰ τὴν ἀρχὴν ταύτην ὑπάρχει πᾶσι 
τοῖς ζῶσι. 

Οὐχ ἁπλῶς τὸ ὁπωσοῦν ζῆν (ἦν γὰρ καὶ τὸ χατὰ νοῦν xat χατ᾽ αἴ- ὅ! 

σϑησιν ζῆν), ἀλλὰ τὸ ἀντιδιαιρούμενον πρὸς τὸ ζῷον, τουτέστι τὸ ἀτελῶς 
10 χαὶ % ἐσχάτη ζωή. ἀντιδιαιρεῖ γὰρ λέγων τὸ μὲν ζῆν διὰ ταύτην, τὸ 

δὲ ζῷον διὰ τὴν αἴσϑησιν πρώτως. 

Ρ.418νυ4( Δἰσϑήσεως δὲ πρῶτον ὑπάρχει πᾶσιν ἁφή.] 

Σωματοειδεστάτη οὖσα τῶν αἰσϑήσεων χαὶ παϑητιχωτάτη, διὸ χαὶ τῶν 27v 
πλησίον ἀντιλαμβάνεται μόνων. τῇ γὰρ ἁφῇ συνείληπται χαὶ ἣ γεῦσις. χαὶ 5 

15 ἔστιν ἀναγχαιοτάτη τοῖς ζῴοις, ὡς χαὶ τοῦτο ῥηϑήσεται ὕστερον. 

> \ p.413010 Νῦν δ᾽ ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω μόνον, ὅτι ἐστὶν ἣ ψυχὴ 
~ > τῶν εἰρημένων τούτων ἀρχή. 

Τῶν εἰρημένων μὲν λέγει νοῦ τε χαὶ αἰσϑήσεως χαὶ τῆς χινητιχῆς 
\ ~ Ἐν 5 = Χ ΝΕ \ ars X D207, e SX ! δὴ 7 

τε χαὶ ϑρεπτιχῆς ζωῆς, ἀρχὴν δὲ τὴν etoytixyy αἰτίαν. ἢ δὲ ψυχὴ τοιαύτη 10 
20 ὡς οὐ τὸ μετέχον αὐτῶν οὖσα, ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸ δὴ τὸ νοητικόν τε χαὶ αἰσϑη- 

= \ ΄ By pM NX > Χ > a4 le > eas) 1¢ ! τ Ἁ bos fe Yh τιχὸν πέρας. ἐπεὶ δὲ οὐ τὸ ἀμέριστόν ἐστιν εἶδος ἢ ψυχὴ οὐδὲ ὃ πρώ- 
σ > X 9\ [4 / > 4 > te 5 x , > , 

τιστος ὅρος, εἰς Aoytxyy δὲ ὑπέβη ἀνέλιξιν, οὐ μόνον αὐτὴν τούτων ἀρχήν, 
ἀλλὰ χαὶ ὡρίσϑαι τούτοις ἔφη. τὸ γὰρ συναμφότερον αὐτῇ ὁμοῦ ἐχ τῶν 
ἄχρων ἐπιτρέπει, τὸ οὕτως ἄρχον ὡς δριζόμενόν wc’ ὧν ἣ μὲν ἀρχὴ τοῖς 

25 πρὸ αὐτῆς, τὸ δὲ ὡρίσϑαι τοῖς μετ᾽ αὐτὴν χυρίως προσήχε!. τῷ δὲ δια- 
νοητιχῷ ἀντὶ τοῦ νοῦ χρώμενος δηλοῖ καὶ πρότερον διὰ τοῦ νοῦ τὸν λόγον 1 

σημαίνων. 

p. 413013 [l6tepov δὲ τούτων ἕχαστόν ἐστι ψυχὴ ἢ μόριον ψυχῆς. 

Ἐπειδὴ ἐν τοῖς λογιχοῖς Cuda AG t εἰρημέναι ὑπάργουσι Cwat ἡπειδὴ ἐν τοῖς λογιχοῖς ζῴοις πᾶσαι at εἰρημέ oy oy 
80 προτίϑεται μὲν ἐπισχέψασϑαι, εἰ διαφόρων ἐστὶν ἑχάστη σωματιχῶν μορίων 

ἐντελέχεια, ὡς ὁμοίως τὴν ψυχὴν τῷ σώματι μεμερίσϑαι᾽ ἐπειδὴ xat ἐπὶ 20 

τῷ τέλει τοῦ πρώτου οὐ ψυχὴν ἑκάστην, ἀλλὰ μόρια πάσας μιᾶς ἐτίϑετο 

12 6° ὑπάρχει πρῶτον ἃ 14 μόνον ἃ 15 ὕστερον] Β 10, I’ 12 21 ἀμέριστον 

correxi: μεριστὸν Aa 



SIMPLICH IN L. DE ANIMA IT 2 [Arist. p. 41313. 15. 18] 101 

ψυχῆς, διὰ δὲ τὸ τέλειον τῆς διαιρέσεως καὶ αὐτὸ τοῦτο ὅπερ ἤδη δια- 27ν 
χέχριται προτείνει, πότερον ἑχάστη τούτων αὐτοτελής ἐστι ψυχὴ ἢ μόριον 
ψυχῆς. ἀλλὰ πρὸς ϑαάτερον οὐδὲν ἀποχρινόμενος, ὡς ἐχεῖ διαχρίνας ἱχανῶς, 

τὸ λοιπὸν ἐπεξεργάζεται, εἰ οὕτως ἐστὶ μόρια, ὡς μὴ τῷ λόγῳ μόνῳ 

5 τουτέστι τῇ ἰδιότητι διωρίσϑαι ἀλλήλων, ἀλλὰ ual τῷ τόπῳ, τῶν διαφόρων 

ζωῶν διαφόροις τοῦ σώματος μορίοις ὡς ἐν τόποις ἱδρυμένων, ὡς δοχεῖ ὃ 2% 

Τίμαιος τῇ μὲν χεφαλῇ τὸν λόγον, τῇ ὃὲ χαρδίᾳ τὸν ϑυμόν, τῷ δὲ ἥπατι 
τὸ ἐπιϑυμητιχὸν ἐνοιχίζων: αὐτὸς τὸν μὲν ϑεωρητιχὸν λόγον χαὶ παντελῶς 

χωρίζων τοῦ σώματος, τὰς GE λοιπὰς ζωὰς διὰ τὸ τὰ σωματιχὰ μόρια 
10 ἐνίοτε πρὸς ὑποδοχὴν διαφόρων ζωῶν παρεσχευάσϑαι μὴ χαὶ αὐτὰς ὁμοίως 

ἐχείνοις νομίζων an’ ἀλλήλων μεμερίσϑαι, δυναμένας τῷ αὐτῷ μορίῳ χαὶ 

ἅμα πλείους ὑπάρχειν. ἄλλος γὰρ ὃ ψυχιχὸς μερισμός, εἰ δεῖ χαὶ μόρια 

λέγειν ἐπ’ αὐτῆς, παρὰ τὸν σωματικόν, χαὶ ἅμα μὲν τὴν πρὸς τὰ εἴδη 80 

ὕφεσιν διὰ τὸν ὁποιονοῦν μερισμόν, ἅμα δὲ τὴν πρὸς τὰ σώματα ὑπεροχὴν 

15 τῆς ψυχῆς διὰ τὴν τῶν πασῶν ὁμοῦ ἐν ἑνὶ παρουσίαν δηλοῖ. 

p.413b15 Περὶ μέν τινων τούτων οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν, ἔνια δὲ ἀπο- 

ρίαν ἔχει. 

Οὐχὶ τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ ἑπόμενος οἶμαι λέγειν αὐτὸν ἀπορίαν ἔνια ἔχειν 35 

διὰ τὸν νοῦν. ἐχεῖνον γὰρ διαρρήδην χαὶ πρότερον ἀπεφήνατο μὴ συνέχειν 

20 τι σῶμα, χαὶ ἐπάγει εὐθὺς μήπω μὲν εἶναι φανερὰ τὰ περὶ τῆς ϑεωρητιχῆς 

δυνάμεως ὡς οὔπω τῆς τελέας περὶ αὐτῆς παραδεδομένης ϑεωρίας, εἶναι 

δέ τι ψυχῆς γένος ἕτερον χαὶ χωρίζεσϑαι χαϑάπερ τὸ ἀίδιον τοῦ φϑαρτοῦ. 

ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐνίων μὲν padtav εἶναι ἰδεῖν τὴν ἕνωσιν, τῶν te φυτιχῶν δυνά- 
pewv τῆς τε ϑρεπτιχῆς καὶ αὐξητιχῆς χαὶ γεννητιχῆς χαὶ ἐπὶ τῶν ζῴων 40 

25 τῆς αἰσϑητικῆς χαὶ ὀρεχτικῆς  χαὶ γὰρ ἐν τοῖς φυτοῖς διαιρουμένοις ἣ ὅλη 
φυτιχὴ ἐνυπάρχει ψυχή, χαὶ τῶν ἐντόμων ἕχάτερον μόριον μέχρι τινὸς 

αἰσϑάνεταί τε χαὶ χινεῖται" ἔνια δὲ ἀπορίαν ἔχει, ὄψις ἀχοὴ ὄσφρησις γεῦσις, 
ἐπειδὴ διωρισμένοις χρῶνται ὀργάνοις. ἢ πρῶτον μὲν ἄν τις ἐχ τῶν ἄλλων 
χαὶ περὶ τούτων τεχμήραιτο, ὡς ob xa ξαυτὰς ἀλλὰ διὰ τὰ ὄργανα διε- 

80 στᾶσι μεριστῶς ἄλλο πρὸς ἄλλην γεγονὸς αἴσϑησιν᾽ ἔπειτα δὲ δηλοῖ τὸ 
ἡνωμένον χαὶ τούτων πρὸς ἀλλήλας ἣ εἰς ἕν πασῶν συνδρομή, ὃ χαὶ ξανϑὸν 45 

χαὶ γλυχὺ χαὶ εὐῶδες ἐρεῖ τὸ μέλι. 

p. 418018. Ὡς οὔσης τῆς ἐν αὐτοῖς ψυχῆς ἐντελεχείᾳ μὲν μιᾶς ἐν 

ἑχάστῳ φυτῷ, δυνάμει δὲ πλειόνων. 

35 Od τῆς μιᾶς εἰς πλείους ὁμοίας μεριζομένης (μεριστὴ yap ἂν εἴη ὡς 
δμοιομερές τι σῶμα), ἀλλὰ τῆς ἐν τῷ φυτῷ χαὶ τῷ ἀποτμηϑέντι παρούσης 
χλάδῳ μέχρι τινὸς χαὶ ἐπιτήδειον αὐτὸν ποιούσης πρὸς ἰδίας ψυχῆς ὑπο- 

30 ἃ 6 ὁ Τίμαιος] Plato Tim. 31 sq. p. 69 Α 54. 10 διαφόρως ἃ 13 εἴδη] 
ἤδη ἃ 16 τούτων om. ἃ 18 οἵμαι ἑπόμενος ἃ 
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δοχήν, ἐπειδὰν φυτευϑῇ. δυνάμει οὖν πλείους at ἐν ἑνὶ φυτῷ ὡς διαιρε- 27v 

ϑέντι χατὰ χλάδους χαὶ φυτευϑέντι πλείους ἐνυπάρξουσαι. 50 

p. 413019 Οὕτως δρῶμεν xat περὶ ἑτέρας διαφορὰς τῆς ψυχῆς. 

τι -“ 3 \ \ , 5» Ὁ ΄ \ > > SUF, 
Τὸ οὕτως οὐ πρὸς τὸ πλείους εἶναι δυνάμει ψυχὰς ἀποδίδοται (οὐχέτι 

γὰρ ὡς ἐπὶ τῶν φυτῶν τοῦτο συμβαίνει) ἀλλὰ πρὸς τὸ διαιρούμενα χαὶ 
> \ oe) \ eg ΄- ΄ , Va 

αὐτὰ ζῆν τὴν ὅλην Exdtepov μόριον ζωήν. 

p. 4155»99 Et δὲ αἴσϑησιν, καὶ φαντασίαν. 28r 

Et yap χαὶ μὴ διηρϑρωμένην, ἀλλ᾽ ἀόριστον καὶ τὰ ἔσχατα ἔχει ζῷα 
φαντασίαν, ἵνα χαὶ ὀρέγηται τοῦ ἀπόντος. 

p. 418524 Περὶ δὲ τοῦ νοῦ καὶ τῆς ϑεωρητικῆς δυνάμεως οὐδέν ὅ 

πω φανερόν. 

Ἐπειδὴ νοῦν otde χαὶ τὴν χαϑαρῶς ἀμέριστον ὑπὲρ τὴν ψυχὴν οὐσίαν. 

νοῦν δὲ χαλεῖ χαὶ τὸν παϑητιχὸν ἐν συμπλοχῇ τῆς λογικῆς προϊούσης ζωῆς 

χαὶ τῶν σωματοειδῶν ζωτιχῶν δυνάμεων συνιστάμενον, χαὶ πρός γε τὸν 

πραχτιχὸν τὸν χρώμενον λόγον ταῖς τοιαύταις ζωαῖς, ἀλλ᾽ οὐχ ἐξ αὐτῶν 10 

συνεστῶτα, ἵνα τὸν μνηδὲ χρώμενον αὐταῖς δηλώσῃ λόγον, νοῦν τε αὐτὸν 
χαλεῖ χαὶ ϑεωρητιχὴν αὐτῷ ἀποδίδωσι δύναμιν, διὰ μὲν τῆς δυνάμεως τὴν 

ὕφεσιν αὐτοῦ πρὸς τὸν χρείττονα σημαίνων νοῦν, ἐπειδὴ τῇ δυνάμει οὐ πάνυ 
ἐπὶ τῆς ἀμερίστου χρῆται οὐσίας ὃ ̓ Αριστοτέλης, ἀλλὰ τῇ ἐνεργείᾳ, διὰ δὲ 
τοῦ ϑεωρητιχοῦ τὴν εἰς ἑαυτὸν χαὶ εἰς τὰ χρείττω τοῦ λόγου δηλῶν ἐπι- 
στροφήν. περὶ OF τούτου οὐδὲν εἶναι λέγει φανερόν, ὡς μηδὲ τοῦ ἀποδεδο- 
μένου τῆς ψυχῆς ὅρου τῷ τοῦ ϑεωρητιχκοῦ λόγῳ ὡς ϑεωρητιχῷ προσήχοντος, 15 

οὐδὲ [τῷ] πρὸς τὰς σωματιχὰς ζωὰς ἡνωμένῳ τοὐναντίον γὰρ ἐν τῷ 
χωρίζεσϑαι ἀπ᾽ αὐτῶν ἢ ϑεωρία. ᾧ ual δῆλόν ἐστιν, ὡς ἕτερον γένος ἐστὶ 
ψυχῆς ὃ λόγος παρὰ τὰς ἀχωρίστους σωμάτων 6 χωρίζεσϑαι πεφυχώς, 

χαὶ νῦν μὲν μίαν μετ᾽ αὐτῶν συμπληρῶν οὐσίαν, ὡς χαὶ μετὰ σώματος 

τὴν σύνϑετον, ποτὲ ὃὲ πάσας ἀπολείπων τὰς δευτέρας. χαὶ τὸ ἔοιχεν οὐχ 
ἀμφιβόλως εἴρηχεν, ὡς τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ δοχεῖ (οὐδὲ γὰρ πολλὴ ἣ τοιαύτη 
τοῦ ἔοιχε παρὰ τοῖς παλαιοῖς χρῇσις), ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ πρέπει χαὶ φαίνεται. 20 

ἑτέρα te χατ᾽ οὐσίαν ἣ λογιχὴ ψυχὴ τῶν λοιπῶν καὶ πάντῃ αὐτῶν ποτε 
χωριζομένη χαὶ ἀίδιος οὖσα ἐχείνων φϑειρομένων, ὅσαι τοῦ φϑαρτοῦ σώ- 
ματος ἰδίως εἰσὶν ἐντελέχειαι. τό γε μὴν χωριστὸν χαὶ ἀπὸ πασῶν ἔχει 

τῶν ὁποιουοῦν σώματος ἀχωρίστων. ἣ γὰρ ϑεωρία χωριστή ἐστιν ἐνέργεια, 
αὕτη δὲ οὐσίας χωριστῆς χαὶ δι᾿ ὅλης ζώσης, μᾶλλον δὲ αὐτὸ τοῦτο ζωῆς 

or 
3 οὕτως — ψυχῆς] οὕτω χαὶ περὶ τὰς ἄλλας διαφορὰς τ. Ψ. ὁρῶμεν a 10 οὐδέ ἃ 

12 τὴν scripsi: tov Aa 13 τὸν ante παϑητικὸν om. A 21 ἀποδιδομένου A 
9 9 a εωρητιχοῦ a 23 τῷ uncis inclusi 
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οὔσης χαὶ ὅλην ἑαυτὴν τῇ ϑεωρίᾳ ἀποπληρούσης χαὶ οὔτε μεριστῆς (τοῦτο 28r 

μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἄλλο τι εἶδος, χαὶ οὐχ ἥχιστα γνωστιχόν) GAN οὐδὲ μεριστῷ 56 
χρωμένης, διὰ τὸ xa ὅρους βαίνειν χαὶ διὰ τὴν εἰς ἑαυτὴν ual εἰς τὸ 

ἀμέριστον σύννευσιν. ὅϑεν καὶ ἀΐδιος δείχνυται οὔτε γὰρ ὡς μεριστὴ διαι- 
ρεϑήσεται, ὅτι οὐ μεριστή, οὔτε ὡς σύνϑετος διαλυϑήσεται διὰ τὸ ἁπλοῦν. 

οὔτε ὡς τὰ μεριστὰ εἴδη τῆς ὕλης ἀναρμοστούσης διὰ τὸ χωριστόν. μόνος 
οὖν χωριστὸς ὃ λόγος, ἐπειδὴ αἱ ἄλλαι ζωαὶ σωματοειδεῖς πάσας ἔχουσι 

τὰς ἐνεργείας. 

p. 418υ21 Τὰ δὲ λοιπὰ μόρια τῆς ψυχῆς φανερὸν ἐκ τούτων ὅτι 80 

οὐχ ἔστι χωριστὰ χαϑάπερ τινές φασι. τῷ δὲ λόγῳ ὅτι ἕτερα, 

φανερόν. 

Μόρια μὲν οὐχ οἷα τὰ σωματιχά (τοῦτο γὰρ δέδειχται), ἀλλὰ διὰ τὴν 36 

ἀπὸ τοῦ ἀμερίστου ὑπόβασιν. τὰ δὲ λοιπὰ εἶπεν, ὡς χαὶ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ 
μορίου ὄντος ἐν τῇ πρὸς τὰ ἔξω ῥοπῇ χαὶ πρὸς τὰ χείρω συμπλοχῇ. οὐχ 

ἔστι δὲ ἐχεῖνα, ὡς 6 Τίμαιος λέγει, ἀλλήλων χωριστὰ τόπῳ διαφόροις ἐνοι- 

χοῦντα τοῦ σώματος μορίοις. χαλῶς δὲ χαὶ τὴν διάφορον τῶν συνυπαρ- 

χουσῶν ζωῶν πιστοῦται ἰδιότητα Ex τῶν διαφόρων ἐνεργειῶν εἰ γὰρ τὸ 40 

αἰσϑάνεσϑαι τοῦ δοξάζειν ἕτερον, χαὶ τὸ αἰσϑητιχὸν τοῦ δοξαστιχοῦ, χαὶ ἢ 
αἴσϑησις τῆς δόξης. ποιεῖ δὲ διαφορὰν τῶν ζῴων τὸ ἢ πάσας ἐνυπάρχειν 
τὰς ζωάς, ὡς ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, 7 οὐ πάσας μὲν πλείους δέ, ὡς ἐπὶ 

τῶν ἄλλων ζῴων, ἢ μίαν μόνην τὴν φυτικήν, ὡς ἐπὶ τῶν φυτῶν. δι᾿ ὧν 
wot δοχεῖ χαὶ ἑκάστης ζωῆς διαφορὰν αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν αἰνίττεσϑαι. οὐ 

γὰρ ὁμοία οὐδὲ πάντῃ ἀδιάφορος ἢ μετὰ λόγου αἴσϑησις τῆς ἄνευ λόγου, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἢ ὡρισμένην χινοῦσα φαντασίαν τῆς ἀορίστως φαντασιουμένης. 45 

‘ 
Ne Le \ 

διὸ χαὶ TOAAT ὶ ἢ χατὰ βάϑος ἐν Excioty ζωΐ διαφορά, χαὶ ἐν τῇ - διὸ χαὶ πολλὴ χαὶ ἢ 0S ῃ ζωῇ διαφορά. xo ἢ φυ- 
~ ~ ΄ δ ~ “4 YY ~ N x, 7 

τικῇ ζωῇ πολὺ τὸ διάφορον, ἢ λογιχοῦ ὀργάνου οὔσῃ ὕρεπτιχῇ, ἡ ἀλόγου 

μὲν χινουμένου δὲ χατὰ τόπον, ἢ μόνου αἰσϑητιχοῦ, ἣ τοῦ ἀναισϑήτως 

ζῶντος καὶ χατερριζωμένου ἐν τῇ Yh. τὴν δὲ αἰτίαν τούτων ἐρεῖ pet’ ὀλίγον. 

M- S (=a) wu Sr Gres o < x R ~~ p. 41424 Eret ὃ ἦὗ αἰσϑανόμεϑα διχῶς λέγεται, 

χαϑάπερ ᾧ ἐπιστάμεϑα. 

Ἐπειδὴ χεῖται εἶδός τι εἶναι ἣ ψυχή, οὐχ οἷον τὸ ἑαυτοῦ ὃν καὶ ἄυλον be 

ἥ γε τῶν νητῶν, ἀλλὰ σώματος ὀργανιχοῦ, διὰ τούτων ὅτι ζωτιχόν ἐστιν 
be dN) 

Et 

\ Y. \ \ > \ > ~ Seay, (ὃ \ re Εν > ΜΞ 5) -ις Ἂ 

τὰ αἴτια χαὶ τὰ αἰτιατὰ χὰν τοῖς αἰτίοις τίϑεται τὴν ψυχὴν. οὐ | τοῖς ὑλιχοῖς, 2ὃν 

ος ἐκ τοῦ ταύτῃ τὸ ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου διαφέρειν λαβὼν διορίζει μὲν 

ἀλλὰ τοῖς εἰδητιχοῖς, οἷς χαὶ τὰ ποιητιχά τε χαὶ τελιχὰ συντρέχει, ἀφορίζει 
in} 

‘ / ων - 

δὲ χαὶ τὸ χατ᾽ αὐτὴν αἰτιατὸν ual ἐχφαίνει τὴν πρώτην οὐσίαν" ἐν τοῖς 
΄ ΄ - σ πὸ 

ζῴοις τὴν ψυχὴν ὑπάρχουσαν. οὐσίαι μὲν γὰρ χαὶ τὸ φυσιχὸν σῶμα, ὅπερ 

2 οὔτε A 6 ἐναρμοστούσης A 10 φασί τινες a λόγῳ δὲ A 15 ὁ Τίμαιος] Plato 

Tim. 91 sq. 27 τοῦ ἀναισθήτως] τῷ ἀναισϑήτῳ a 29 post χαὶ om. ἃ 37 οὐσία a 
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ὡς ὕλη ἐν τοῖς ζῴοις, χυριωτέρα δὲ τὸ ἔμψυχόν τε χαὶ ζῷον, ἧς πρώτη 38ν 
\ ΄ icf >) Cae a ἘΠ}. e ῇ Le \ re ad τὸ (2 χαὶ χρείττων ἅτε xa αὑτὴν οὐσία ἢ ψυχή" χαὶ yap πᾶν εἶδος ἢ πρώτη 

Υ ,ὔ 

οὐσία ἐστὶ χαὶ xa? αὑτήν, χαὶ μειζόνως τὸ ζωτιχόν. διορίζων δὴ τὸ εἰ- 
δητιχὸν αἴτιον τοῦ χατ᾽ αὐτὸ εἰδοποιουμένου ἐπὶ τῶν εἰς ϑεωρίαν νῦν 

χειμένων διχῶς λεγεσϑαί oo ζῶ οὗ τῇ ὕλῃ λέγων οὐ γὰ προχειμένων διχῶς λεγεσϑαί φησι τὸ ᾧ ζῶμεν, οὐ τῇ ὕλῃ λέγων οὐ γὰρ 
κ᾿ ~ 5 > = , ~ A Oo he DE Lay \ 2 Pate ra 

ᾧ ζῶμεν, ἀλλ᾽ ᾧ δυνάμεϑα Cry τὴν ὕλην φαμέν, ἐπειδὴ τὸ δυνάμει ἢ 
ed ΄ Ὁ “ - rea os [4 ~ > Le 3) \ > ~ Ἃ 

ὅλη εἰσάγει, τὸ ὃὲ ᾧ ζῶμεν τοῦ ἐνεργείᾳ Cry δηλωτιχόν: ἀλλὰ διχῶς ἢ 
~ Ya bal ~ 4 ~ Ἂ Ce ~ 5 wae \ , ~ yas τῷ εἴδει ἣ τῷ συνθέτῳ, τῷ μὲν ὡς τῇ ἐνεργείᾳ ual τελειότητι τῷ εἴδει, 
~ c ~ ΄ - leg > 

τῷ δὲ ὡς τῷ ἐνεργείᾳ χαὶ τελείῳ ὄντι τῷ συνθϑέτῳ. οὕτω γὰρ καὶ ἐπί- 
δ - ΄ - ys ἊΝ ~ ~ 5 ~ ΄ 

στασϑαι λέγομεν ἢ τῇ ἐπιστήμῃ ὡς τῷ εἴδει ἣ τῇ ψυχῇ, οὐ τῇ μήπω 
5 ~ ~ \ (< , -" ΄ , [4 ~ Y> nn ~ 

ἀλλὰ τῇ ἤδη ἐπιστημονιχῇ, χαὶ ὑγιαίνειν τῇ ὑγείᾳ ὡς τῷ εἴδει ἢ τῷ 
ὑγιαίνοντι σώματι, ἀλλ᾽ οὐ τῷ μὴ μετέχοντι πεφυχότι δὲ μετέχειν, εἰ μὴ 

χατὰ τὸ δυνάμει. 

iq , 

p.41428 Τούτων δ᾽ ἢ μὲν ἐπιστήμη te χαὶ ὑγεία μορφὴ xat 
TOs x 4 

εἰδός τι xat λόγος. 

r ~ ~ 5 Ἁ σ [4 >) la Ve ΄ 5 Ὰ ~ ν» ᾿᾽ 

Τοῦτο σαφῶς εἰπὼν ὅτι ἢ ἐπιστήμη καὶ ὑγεία ἀντὶ τοῦ εἴδους εἴληπται 
χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τὸ ζῶν τῇ ψυχῇ ὡς τῷ εἴδει ζῇ, οὐχέτι σαφῶς δοχεῖ 
ἔγειν, τίνι δὲ τῷ λοιπῷ. ἅτε μηδὲν πρὸς τὸν μὲν σύνδεσμον ἀποδούς. 

5 3 b} \ ~ SP 5, Aa τῶ \ 4 3 ~ ΄ ΄ \ \ 

ἀλλ᾽ εἰ χαὶ τῇ λέξει ἐνδεῖ TL, τὰ πράγματα ἀνελλιπῶς ἡρμήνευται. τὸ γὰρ 

εἶδος τοῦτο ἐνέργειαν τῶν Gextix@y εἰπών, ὡς οὐχ ξαυτοῦ ὃν ἀλλ᾽ ἑτέρου, 
> ΄ ,ὔ \ Ὁ [4 σ X 2 \ ‘| ¢ y, \ Yd int [ὁ 

ἐπάγει τί τὸ δεχτιχόν, ὅτι τὸ ἐπιστημονικὸν χαὶ ὑγιαστόν, τὰ ἤδη δηλονότι 
ἐνεργείᾳ τοιαῦτα, ἃ χαὶ δεχτικὰ ὡς χατὰ τὸ δεδεγμένον ὡρισμένα. χαὶ 

δῆλον ὡς χατὰ ϑάτερον τρόπον τούτοις τῷ μὲν ἐπιστάμεϑα, τῷ δὲ ὑγιαί- 
νομεν. τοῦτο δὲ χαὶ πάσχον χαὶ διατιϑέμενον χαλεῖ τὸ εἰδοπεποιημένον, 

ὡς χατ᾽ ἄλλο ὡρισμένον χαὶ τέλειον: τὸ δὲ τούτων ὁριστιχὸν εἶδος ποιητικόν, 
ὡς εἰς τὸ προϊὸν ἀποτεινόμενον χαὶ ἐνέργειαν μὲν χαὶ τελειότητα ὄν, ἑτέρου 

0g. ὡς οὖν % ἐπιστήμη πρὸς τὸ ἐπιστημονιχόν, οὕτως ἢ ψυχὴ πρὸς τὸ ζῶν. 
ὥστε λόγος τις αὐτοῦ χαὶ εἶδος ἂν εἴη, GAN οὐχ ὡς ὕλη χαὶ τὸ 

ὑποχείμενον" ἐχ τῆς παραϑέσεως τῶν λοιπῶν ἐναργέστερον τὸ εἴδος τῶν 
3 aa ~ ~ Vv ΄ ~ σ " 

ζώντων ἀποδιδοὺς τῇ ψυχῇ" οὔτε γὰρ τὴν μήπω ζῶσαν ὕλην οὔτε τὴν 
vn ~ τ΄ ΄ 4 “τ, ’ὔ \ 5 , \ Ὁ 2 

ἤδη ζῶσαν, ἣν ὑποχείμενον εἶπεν, σημαίνων τὸ ἀρχόμενον χαὶ δεύτερον 

χαὶ ὑποτεταγμένον αὐτῆς. τὸ γὰρ πρώτως ἐναργῶς τῇ ψυχῇ ἀποδέδοται, 
c ~ ~ a p>] 

ὡς οὔσῃ ζωῇ xat πρώτῃ xat xa? ἑαυτὴν οὐσίᾳ, τῶν δὲ ἐμψύχων xat 

ἐχείνην χαὶ ὑπ᾽ ἐχείνης ζώντων te χαὶ οὐσιωμένων. 

Ρ.414416 Τούτων δ᾽ ἢ μὲν ὕλη δύναμις, τὸ δὲ εἶδος ἐντελέχεια. 

Καλῶς ἄρα οὐ τὴν ὕλην τὸ ᾧ ζῶμεν ἡἠχούομεν᾽" ἐν τελειότητι γὰρ τὸ 
ζῆν, 7 δὲ ὕλη δύναμις ὡς ἀτελὴς οὖσα φύσει. ἀλλὰ τίνος ἐντελέχεια 7 
! ΨΚ, Sand 5 i] , - lf ~ \ \ >) , ~ \ c \ »] \ ψυχή; τοῦ ἐμψύχου φησί. τοῦτο yap τὸ ἐξ ἀμφοῖν, χαὶ ὡς τὸν ἰατρὸν 

τε OM. a 15 τι] te A 
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, ~ > ~ \ \ c , ~ c ΄ ed 5 χαραχτηρίζομεν τῇ ἰατρικῇ χαὶ τὸν ὑγιαίνοντα τῇ ὑγείᾳ, οὕτω χαὶ ἀπὸϑϑν 
‘ ~ > / [4 are σ Ἁ ! \ > , st} \ δ , ΣῚ ~ τοῦ ἐμψύχου ὡς εἰς ὅρον τὴν ψυχὴν ἀναγόμεϑα. χαὶ γὰρ ἢ εἰς th σῶμα 

ἢ εἰς τὴν ψυχήν: ἀλλὰ τὸ σῶμα ἀόριστον χαὶ ἀντικειμένως ἔχει πρὸς τὸ 
» ? , ὮΝ 5 . ἔμψυχον xa’ αὑτὸ ἀπολειφϑέν. pohtota δ’ ἂν εἴη τελειότης, εἰ xa 
ξαυτὴν μὲν ἀπολεί ἢ Ψυχή. GAN αὐτὴ σώματό ς τοῦ ἐμψύ ἣν μὲν ἀπολείποιτο ἢ ψυχή. ἀλλ᾽ αὐτὴ σώματός τινος τοῦ ἐμψύχου 
δηλαδή. ἐπαινεῖ οὖν εἰχότως τοὺς μήτε σῶμα τὴν ψυχὴν μήτε ἄνευ σώ- 
ατὸς νομίσαντας. χαὶ γὰρ ὅσον τῆς λογικῆς χωριστὸν μάλιστα μὲν νοῦς i f ey ἱ 

5 ~ v > ΄ \ ~ προσαγορεύεται Ox’ αὐτοῦ, ἔπειτα δὲ ual αὐτὸ καὶ σωμάτων ἐστὶν ἐν τῇ 
ἔξω ῥοπῇ ἐντελέχεια οὕτως, ὡς ὃ πλωτὴρ τοῦ πλοίου. ἐπεὶ δὲ ἢ ζωτιχὴ 

ἐντελέχεια διττή, ἢ μὲν ὡς τοῦ ὀργάνου χαραχτηριστιχή, ἵνα ὄργανον ἧ, ἢ 

GE ὡς τῷ ὀργάνῳ χρωμένη, διχῶς ual τὸ μὴ ἄνευ σώματος νοεῖν ἀνάγχη 

χαὶ τὸ σώματός τι εἶναι. χαὶ ἐν σώματι ὑπάργειν οὐ τῷ τυγόντι ἀλλ᾽ ὦ ματος 5 μ παρχξε 90 τῷ τυχόντι 7ρ- 
~ A > ’ c , aod > a \ \ \ Nn , = ἘΞ = ~ 

Yavin, χαὶ οἰχείως ἑχάστῃ ζωῇ ὀργανιχῷ " χαὶ yap τὸ δυνάμει ἑχασταχοῦ 
ΠῚ εκ 

τοιοῦτον ὁποία ἣ ἐντελέχεια, χαὶ ὃ λόγος οὗτος ἀναγχαιότατος τὴν ἑχάστου 
ἐντελέχειαν τῷ οἰχείῳ ἐνυπάρχειν δυνάμει. ἐφ᾽ οἷς πάλιν ἡμᾶς τῶν ζω- 

τιχῶν δυνάμεων ὑπομνήσας, ὅσαι τε χαὶ οἷαι, χαὶ ὡς ἕν μόνον οἷόν τέ τισιν 

ὑπάρχειν τὸ ὕρεπτιχόν, τοῖς δὲ ζῴοις πρὸς τούτῳ χαὶ τὸ αἰσϑητιχόν., χαὶ 
΄ Τά \ yy es b) Oo. Ὁ) Ina) \ es \ \ , \ Ὰ 

ὡς TOUTW χαὶ ὀρεξίς τις ἀχολουϑεῖ, ἐπειδὴ χαὶ δονὴ χαὶ λύπη χαὶ τὸ 

ἡδύ τε χαὶ λυπηρὸν προσπίπτει, αἱ μὲν ὡς πάϑη ἄττα τοῦ αἰσϑητικοῦ, τὰ 

δὲ ὡς ποιητικὰ τῶν παϑῶν, ἑχατέρων δὲ χριτιχὴ ἢ αἴσϑησις, εἰπὼν δὲ χαὶ 
, Vv - ~ σ ~ \ WAG Oo c ¢ , 5 ~ >) (q = 

ποία. ὁρεξις πᾶσιν ἕπεται οἷς χαὶ αἴσὕϑησις, ὅτι ἢ ἐπιϑυμία, od τοῦ ἀγαϑοῦ 

οὖσα ὥσπερ ἣ βούλησις, οὐδὲ νίκης ἢ τιμῆς ἣ ἀντιλυπήσεως ὡς ὃ 
, 3 \ - > ΞΩ Cys \ \ > / { \ ae, a 

θυμός, ἀλλὰ tod xat’ αἴσϑησιν δέος, χαὶ τὴν αἰτίαν προσϑεὶς διότι τῆς 

τροφῆς αἴσϑησιν ἔχουσι, τῇ μὲν τροφῇ ἡδονῆς τῇ δὲ ἀτροφίᾳ λύπης ἕπο- 

μένης, αὐτὸ δὴ τοῦτο πιστοῦται, ὅτι τὰ ζῷα τροφῆς ἔχει αἴσϑησιν τὴν 
ς ’ n ~ , ~ / 

ἁφήν, ἣ χαὶ πᾶσι πάρεστι τοῖς ζῴοις. 

On p. 41467 Enpots yap xat ὑγροῖς καὶ Depots xat ψυχροῖς tp 

φεται τὰ ζῷα ἅπαντα. 

Καὶ γὰρ πάντα τὰ ἐν γενέσει σώματα τούτων μετέχει τῶν ποιοτήτων, 
\ \ 7 oT , \ c \ σ ᾿Ὶ 72 ΡΟΣ ae 

χαὶ “ATA ταύτας αἵ τε γενέσεις χαὶ at φϑοραὶ αἵ te ἀλλοιώσεις αὐξήσεις 
.ν c ‘ ‘> 

TE χαὶ μειώσεις. ἣ δὲ ἁφὴ πρόδηλον ὡς τῶν παϑητιχῶν ἐστιν ἀντιληπτιχὴ 

ποιοτήτων. 

p. 41469 Τῶν δὲ ἄλλων αἰσϑητῶν χατὰ συμβεβηχός. 

Ἔστι μὲν χαὶ ἢ ἁφὴ αἴσϑησις κατὰ συμβεβηχὸς τῶν ἄλλων αἰσϑητῶν, 
οἷον ψόφων χαὶ χρωμάτων. οὐ μὴν τοῦτο λέγειν οἶμαι βούλεται, ἀλλὰ 
χατὰ συμβεβηχὸς τροφίμων τῶν ἄλλων ὄντων αἰσϑητῶν ἣ αἴσϑησις ἀντι- 

λαμβάνεται. δηλοῖ δὲ τοῦ εἰρημένου αἰτιώμενος αὐτὸ τοῦτο, τὸ μηδὲν εἰς 

αὐτὸς a ἐντελέχεια ἐν τῇ ἔξω ῥοπῇ ἃ 16 ἕν seripsi: μὴ Aa 22 ὥσπερ 
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τροφὴν τὰ ἄλλα συμβάλλεσϑαι. ἐπεὶ ὃὲ τρόφιμος 6 γλυχύς ἐστι χυμός, 29. 
ἐπιφέρει πρῶτον μὲν ὅτι τῶν ἁπτῶν χαὶ ὃ χυμός (καὶ γὰρ ἢ γεῦσις ὡς 

χαὶ πᾶσιν ὑπάρχουσα οἷς χαὶ ἁφή), ἔπειτα δὲ ὅτι χαὶ τρόφιμα μὲν xat)’ 30 

αὑτὰ τὸ ξηρὸν χαὶ ὑγρὸν καὶ τὰ ἅπτά, οἱ δὲ χυμοὶ συντελοῦσι πρὸς τὴν 

τροφὴν ὡς ἡδύσματα τῶν ἁπτῶν. 

p. 4145 14 Διασαφητέον δὲ περὶ αὐτῶν ὕστερον. 

Οὐχ ἐν μόνοις τοῖς ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ ῥηϑησομένοις, ἀλλὰ χαὶ ἐν 3 

τῷ Περὶ αἰσϑήσεως καὶ αἰσϑητῶν ἀχριβέστερον γὰρ ἐχεῖ περὶ τῶν χυμῶν 

διορίζεται. ὅτι δὲ at παϑητικαὶ ποιότητες τρόφιμοι πρότερον Ex τοῦ χατ᾽ 

αὐτὰς γίνεσϑαι τὰς ἀλλοιώσεις πιστωσάμενος τὸ αὐτὸ χαὶ ex τῆς ὀρεχτι- 

χῇς τῶν τροφῶν μαρτύρεται ζωῆῇς. πεῖνα γὰρ χαὶ δίψα αἱ τῆς τροφῆς 

ὀρέξεις, ὧν ἢ μὲν χατὰ τὸ ἐπιχρατοῦν ξηροῦ χαὶ ϑερμοῦ, ἢ δὲ ψυχροῦ χαὶ 

ὑγροῦ. al γὰρ ὅσα τῶν ἐδεσμάτων ψυχρὰ χαὶ ὑγρά, πρὸς τοσαῦτα χαὶ 

δίψα χινεῖται, καὶ τῶν ξηροτέρων χαὶ ϑερμοτέρων βρωμάτων ἀντέχεται ἢ 40 

πεῖνα. ἄδηλον δὲ περὶ φαντασίας, οὐχ ὅτι μὴ ὑπάρχει πᾶσι τοῖς 

ζῴοις, εἴ τις φαντασίαν χαὶ τὴν ἀόριστον χαὶ ἀδιάρϑρωτον χαλοίη τῶν 

ἀπόντων ἁπτῶν συναίσϑησιν, ἀλλὰ ἄδηλον διὰ τὸ ἐνίοτε φαντασίαν μόνην 

τὴν ὡρισμένην χαὶ μνημονευτικήν, ἐνίοτε δὲ καὶ μόνην τὴν συνεϑίζεσϑαί 

τινα δυναμένην προσαγορεύεσϑαι. εἰπὼν δὲ τοῖς ἁφὴν ἔχουσι χαὶ ὄρεξιν 

ὑπάρχειν προστέϑειχε χαὶ τὸ χατὰ τόπον χινητιχόν, οὐχ ἐν πᾶσι δη- 

λαδή, GAN ὅτι ἐν τοῖς αἰσϑητιχοῖς χαὶ τοῦτο ὡς χαὶ τὸ διανοητικόν. 45 

(414018 Οἷον dvOpwmrots χαὶ εἴ τι τοιοῦτον ἕτερόν ἐστιν 7 xat 
Ρ | 

τιμιώτερον. 

Τοιοῦτον μὲν ἕτερον ἢ τοῦ στερεοῦ τούτου χωρισϑεῖσα σώματος ψυχὴ 

ἀνϑρωπεία, ἔτι δὲ παϑητῷ λεπτομερεστέρῳ χρωμένη σώματι" τιμιώτερον 
> 4 > ὯΔ > \ c { [4 / X \ b) \ { Ἁ oN 

OF εἰ UAL OOLWLOVLOV Onotevety γένος TOTS χαὶ αὐτο εις παϑητὸν προϊὸν 

σῶμα. εἰ d& ζῷα χαὶ τὰ οὐράνιὰ, χαὶ αἴσϑησιν ἔχει χαὶ ὄρεξιν οὐ παϑη- 
A) OX ἘῸΝ ~ Ve 2 ὼ ~ 4 > id > ? 

τικὴν οὐδὲ ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν αἰσϑητῶν προσπιπτόντων ἐγειρομένην, ἀλλ᾽ 50 

ἔνδοϑεν γινώσχουσάν τε τὰ αἰσϑητὰ πάντα χαὶ διαχοσμοῦσαν, εἴη ἂν τὸ 
τιμιώτερον οὐχ ἐπὶ δαιμονίων μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ ϑείων ἀχούειν ζῴων. 

5.414019 Δῇλον οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν τρόπον εἷς ἂν εἴη λόγος ψυχῆς Pp f PoKT 

ε 

Φϑάνομεν ἤδη διορίσαντες, ὡς ἐπὶ τῶν ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν λεγο- 

μένων ἀναγχαῖον μὲν χοινόν τινα ἀποδοῦναι λόγον, οὐχ ἀρχεῖν δὲ τοῦτον 
οὕτω δὲ χαὶ 29ν 

τὸ σχῆμα τῶν ὑποχειμένων αὐτῷ χατηγορεῖται, οὐ μόνον τὸ ἁπλῶς ἀλλὰ 

Ὑ ~ Q? vA νὰ ὟΝ, ‘ Ἁ > ~ { / 

ἄνευ TOD “av ἔχαστον ELON LOLOD προς τὴν ἀχριβῆ Dewptay. 

25 

7 ἐν τῷ Περὶ αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητῶν] cap. 4 20 προσέϑηχε ἃ 22 ἐστιν ἕτερον ἃ ; ρ ] ] I ρ ] ρ 

παδϑητῷ seripsi: πάλη τῷ Aa 30 μόνων a 
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χαὶ τὸ εὐθύγραμμον σχῆμα, τῶν τριγώνων μὲν πρώτως, τῶν δὲ πολυγώνων 29V 
> ΄ ΡΣ ἊΝ rd ~ > » ἊΝ MV 35 tr \ c x ~ 

δευτέρως, ἐπειδὴ ἐν πᾶσι τοῖς ἄλλοις τὸ τρίγωνον. ἀλλὰ χαὶ ἢ ψυχὴ τῶν 
᾿ / ΄σ ~ ~ > Ἁ ~ c 

διαφόρων οὕτω χατηγορεῖται ψυχῶν. ἀχώριστα μὲν οὖν τῶν ὑποχειμένων 
> ~ \ iS bf 7 > ? ΄ \ \ 

αὐτοῖς χαὶ τὰ συνωνύμως χατηγορούμενα. ἀλλ᾽ ἐν τούτοις εἰ χαὶ μὴ χω- 

ριστή, χοινὴ ὅμως μία τις φύσις ἐστὶν ἑτέρα τῶν ὧν χατηγορεῖται. ἀπα- 5 
φ'' Αἱ 6 \ \ INV ΑἹ X ,ὔ % \ CaN ia / ΄ ράλλαχτος πρὸς ξαυτὴν χαὶ διὰ τὸ μία εἶναι χαὶ ἑνὶ οὖσα λόγῳ περιληπτή- 

σι 

> > Vr \ ~ Ne wees > y \ \ > , > \ 
ἐν οἷς O& TO πρῶτον χαὶ δεύτερον, οὐχ ἔστι TO χοινὸν ἀπαράλλαχτον, ἀλλὰ 

χαῦ᾽ ἕχαστον διαφορούμενον. χαὶ διὰ τοῦτο μηδὲ εἶναι μίαν φύσιν τὴν 
> \ \ σ ~ , ΄ Ὧν σ. ~ ~ 

χατηγορουμένην, ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο μίαν πολλήν. μηδὲ Eva τοῦ χοινοῦ 

10 εἶναι δριστικὸν λόγον, ἀλλὰ πρὸς τῷ χοινῷ χαὶ τῆς ἰδίᾳ xual? ἕχαστον 

δεῖσθαι διαχρίσεως. διὸ χαὶ ἀποδέδωχε τὸν χοινὸν λόγον ᾿Αριστοτέλης, 
ἐπειδὴ οὐ πάντῃ ἦν ὁμώνυμα τὰ ἀφ᾽ ἑνός, χαὶ οὐχ ἀποδέχεται αὐτὸν ὡς 10 
> ~ > ho ah \ \ >] . ΄ ! X Y> Ce. Χ \ > axprBy, ἀλλὰ μᾶλλον tov to xav’ Exciotyy ψυχὴν ἴδιον ὡς τὸ χοινὸν ἰδιο- 

τρόπως ἀποδιδόντα. 

ἐστι χαὶ τὰ or a -ὉΘ ton Ξ < fs < 15 p.414021 Οὔτε γὰρ éxet σχῆμα παρὰ τ 
ἐφεξῆς. 

> > 9) \ 4 > > > ΝΑ \ , / > ~ 5» = Οὐχ ἐπειδὴ μὴ χωριστόν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μὴ μία φύσις ἐν πᾶσιν ἀπα- 15 

ράλλαχτος. οὔτε ἐνταῦϑα ἣ Ψυχὴ παρὰ τὰς εἰρημένας: οὐ γὰρ 

Exdoty ὁμοίως ἐστὶ ψυχή. ἐπειδὴ οὔτε ὁμοίως ἐντελέχεια οὔτε ἀχώριστοί 
4 

20 εἰσι σωμάτων ἢ χωρισταὶ ὁμοίως. dpa οὖν οὐδὲ τὸ ζῷον συνωνύμως χατη- 
a > > ~ S75 ~ ᾿Ν 

γορεῖται ἀνθρώπων τε χαὶ ἵππων, ἐπειδὴ μετὰ διαφορῶν; ἣ ἐνταῦϑα διαι- 
~ / > / »»" 3 ~ i \ x 

ρετιχαὶ τοῦ ζῴου at διαφοραί, τὸ λογικὸν φέρε χαὶ ἄλογον, ἐχεῖ OF τὸ μὴ 

συνώνυμον, ὅταν τὰ συστατιχὰ τοῦ χατηγορουμένου διαφορούμενα 7], ὡς 

ἐπὶ τοῦ φϑαρτοῦ ἢ ἀφϑάρτου ζῴου, διότι τὸ φϑαρτὸν χαὶ ἄφϑαρτον οὐχ 20 

25 ἦσαν ζῴου διαιρετικαὶ διαφοραί, ἀλλὰ τῆς μὲν οὐσίας διαιρετιχαί, τῶν δὲ 
ὕπ᾽ αὐτὴν συστατιχαί: χαὶ τὸ φϑαρτὸν οὖν τοῦ ἀφϑάρτου συστατιχῇ χεχώ- 
ρισται διαφορᾷ. οὕτω δὴ χαὶ τὸ χωριστὸν ἣ ἀχώριστον, χαὶ τὸ πῇ μὲν 

χωριστὸν πῇ G& ἀχώριστον ἢ πάντῃ ἀχώριστον, χαὶ τὸ ὡς ὀργάνῳ χρώ- 

ϑενον ἀχώριστον ὃν ἢ ὡς τοῦ ὀργάνου χαραχτηριστιχὸν οὐ διαιρετιχαὶ 

80 ἀλλὰ συστατιχαί εἰσι τῶν ψυχῶν διαφοραί: τῆς γὰρ ἀσωμάτου ἁπλῶς οὐ- 

σίας διαιρετιχαί. 6 δὴ χοινὸς ἐπὶ τῶν τοιούτων λόγος πᾶσι μὲν ἐφαρμόσει, 9 

ua? ὅσον οὐ πάντῃ ὁμώνυμα. ἴδιος δὲ οὐδενὸς ἔσται᾽ οὔτε γὰρ ὁτουοῦν 
τῶν εἰδῶν ὡς εἴδους (οὐ γὰρ ἂν χαὶ τοῖς ἄλλοις ἐφήρμοζεν) οὔτε ἑνὸς τοῦ 
πάντων χοινοῦ, ἐπεὶ μηδὲ ἔστι τὸ χοινὸν μία φύσις διὰ TO Wy συνώνυμον 

35 τῆς χατηγορίας. 

~ ~ Ὗ A , 

p.414b25 Διὸ γελοῖον ζητεῖν tov xotvov λόγον xat ἐπὶ τούτων 
n x ~ » ὟΝ + ΄ ΄᾽΄-,τ 

χαὶ ἐφ᾽ ἑτέρων, ὃς οὐδενὸς ἔσται τῶν ὄντων ἴδιος λόγος, οὐδε 80 
χατὰ τὸ οἰχεῖον χαὶ ἄτομον εἶδος, ἀφέντα τὸν τοιοῦτον. 

c ~ ~ τὸ - 2 Ὰ Οὐχ ἁπλῶς βούλεται γελοῖον εἶναι τὸ ζητεῖν τὸν χοινὸν λόγον, αλλὰ 

, + Ὁ 1 29 9. " we 
6 λόγῳ οὖσα a 9 μίαν] requiritur φαμὲν 11 6 ’Ap. a 32. 33 οὔτε --- οὔτε 

scripsi: οὐδὲ — οὐδὲ Aa 1 ἐστι a 38 ἀφέντας a 
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οὖ fon ‘ \ 3 / ‘ ‘ X > ~ \ wv es 5 \ \ 

τὸ ζητεῖν TO XOLVOY ἀφέντα TO KATA TO GLXELOV AGL ἄτομον εἶδος. ἐπὶ μὲν 29v 

γὰρ τῶν συνωνύμων χατηγοριῶν χαὶ xaP αὑτὸν 6 κοινὸς ζητητέος λόγος. 

ὅτι ἑνός τινος ἴδιος ἦν τοῦ χοινῇ χατηγορουμένου ἐπὶ ὃὲ τούτων οὐδενός, 
ἌΝ A \ ~ 4 So \ \ Y> ‘4 A wv X ~ τ - 

ἐὰν μὴ πρὸς τῷ χοινῷ χαὶ τὸ ἴδιον παραλαμβάνηται" οὐτε γὰρ τοῦ χοινοῦ, 

ὅτι μηδὲ ἔστιν ἕν, οὔτε τῶν ἀτόμων εἰδῶν τινος. | 

\ ~ 

414098 Παραπλησίως δ᾽ ἔχει τῷ ἐπὶ τῶν G ἅτων “AL τὰ 
Pp 7 ie t Give 

χατὰ ψυχήν. 

5 

Ἐν πᾶσι μὲν τοῖς ἀφ᾽ ἑνὸς τὸ πρῶτόν ἐστι καὶ δεύτερον χαὶ τρίτον. 

χαὶ τὸ ἐν τῷ πρώτῳ ual ἐν τοῖς ἐφεξῆς ὑπάρχει, εἰ χαὶ ἐξαλλαττόμενον 

χαὶ ἑτέρως ἀεὶ χαὶ ἑτέρως. τὸ δὲ πρώτως μετασχὸν τοῦ χοινοῦ οὐχ ἔστι 

πάντως χαὶ αὐτὸ ἐν τοῖς ἐφεξῆς: ἢ γοῦν οὐσία πρώτως οὖσα ὃν οὐχ ἔστιν 

ἐν τοῖς συμβεβηχόσιν. ἐπὶ δὲ τῶν σχημάτων τὸ τρίγωνον ἐν τῷ τετραγώνῳ, 

χαὶ τὸ ϑρεπτιχὸν ἐν τῷ αἰσϑητικῷ. οὐδὲ ἐν τούτοις ὡσαύτως" οὔτε γὰρ 

ἐν τῷ τετραγώνῳ τὸ τρίγωνον ἐνεργείᾳ, οἷον ἣν xa’ αὑτό, οὔτε ἐν τῷ 

αἰσϑητικῷ τὸ ϑρεπτικὸν ὡς xaP αὑτό. πάντῃ μὲν γὰρ ἀχωρίστως ἐν τοῖς 

φυτοῖς, ἐν δὲ τοῖς ζῴοις ἐναργέστερον τὸ χρώμενον ἐμφαῖνον χαὶ συμμέτρως 

πρὸς αἴσϑησιν ἔχον. ὅλη γὰρ δι’ ὅλης ἑαυτῆς ἢ τῶν ἄλλων ψυχὴ αἰσϑη- 

τικῶν, ὥστε χαὶ τὸ ϑρεπτιχὸν αὐτῆς οἷον τῷ αἰσϑητικῷ συμφύεσϑαι. χαλῶς 

οὖν συμπεραίνεται δεῖν τὸν ἴδιον xa? ἕχαστον εἶδος ἀποδοῦναι λόγον, ἵνα 
εξι 

a , ~ ~ >) , { ΄ i X eA >) ΄ 

Uy μόνῳ τῷ χοινῷ ἐπαναπαυώμςε ὃα. μέλλων ὃξ EEYS τὴν αἰτίαν ἐπάγειν, 90: 

ὥσπερ ἐν τοῖς προτέροις ὑπέσχετο, δι᾽ ἣν ἔνιαι μὲν τῶν ζωτιχῶν δυνά- 

μεων χωρὶς ὑφίστανται τῶν λοιπῶν, αὗται δὲ οὐχ ἄνευ ἐχείνων, πρότερον 

τίνος ἑχάτεραι ἀποδίδωσι. χαὶ ἔστι σαφῇ τὰ λεγόμενα. ἐπεὶ δὲ λογισμοῦ 

μετέχε: χαὶ τὰ ἀΐδια, δηλοῖ δὲ τὸν πραχτιχὸν νοῦν ὃ λογισμός, πράττειν δὲ χαὶ 

τὰ οὐράνιά φησιν αὐτὸς ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ, δῆλον δὲ ὡς οὔτε λογισμὸς ἐν 

ἐχείνοις ἀτελής, οὔτε χρείας ἕνεχεν ἣ πρᾶξις, ὀρθῶς οὐχ ἐν πᾶσι τοῖς λογισμὸν 

ἔχουσι τὰ λοιπὰ ὑπάρχειν ἀποφαίνεται, ἀλλ᾽ ἐν μόνοις τοῖς φϑαρτοῖς. 

p. 415210 ᾿Αλλὰ τοῖς μὲν οὐδὲ φαντασία. 

Φαντασίαν νῦν προσαγορεύων τὴν ὡρισμένην χαὶ μνήμης μετέχουσαν 

χαὶ συνεϑίζεσϑαι δυναμένην. 

Ρ. 415111 Περὶ δὲ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ ἕτερος λόγος. 

Οὐ περὶ τοῦ ἐν ἀφϑάρτοις λέγει ϑεωρητιχοῦ, ἀλλὰ περὶ τοῦ ἐν ἡμῖν. 

χαὶ yap περὶ τοῦ λογισμοῦ ἐπέστησεν, ὡς ὃ ἐν τοῖς "φϑαρτοῖς οὐχ ἄνευ 

τῶν λοιπῶν, ὡς οὐδὲ περὶ λογισμοῦ τοῦ ἐν τοῖς ἀφϑάρτοις ταῦτα φιλο- 

88 σοφῶν, ἀλλὰ περὶ τοῦ ἐν ἡμῖν. εἴη γὰρ ἄν τις χαὶ ἐν ἐχείνοις λογισμὸς 

50 

10 

4 οὔτε scripsi: οὐδὲ Aa 6 περὶ a 7 περὶ thy ψυχὴν a 14 οὔτε --- 15 xad? αὑτό 

om. A 23 λεγόμενα] εἰρημένα a 26 ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ] de Caelo B 12, 29220 566. 
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I ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἀπο ος Ce τὶ τοῦ ἐν ἡμῖν ae oe ὡς 15 

οὔτε ἐν τοῖς ἀφϑάρτοις ὄντος τούτου οὔτε ὁμοίως ἔχοντος τῷ πραχτιχῷ 
ἐν ἡμῖν ἢ τῷ παϑητιχῷ vo, ὧν ὃ μὲν παϑητικὸς συμπλέχεται ταῖς λοι- 

5 παῖς ζωαῖς, ὃ δὲ πραχτιχὸς χρῆται" 6 γε μὴν ϑεωρητικὸς οὐδέτερα. διὸ 

ὃ περὶ αὐτοῦ λόγος ἕτερος χαὶ τοῦ περὶ τῶν χρειττόνων 7] xa? ἡμᾶς χαὶ 
τοῦ περὶ τῶν ἐν ἣμῖν ἄλλων ζωτιχῶν δυνάμεων, ὡς ὄντος μὲν ἐν ἡμῖν, οὐ 20 

\ ~ > Ven =f; s > ~ ἐξ J ΄ Α Ἂς ΩΝ, \ Sys 

υὴν τῆς ἐντελεχείας αὐτῷ προσηχούσης. συμπερανάμενος δὲ τὸν ἀχρι- 
βέστατον περὶ ψυχῆς εἶναι λόγον τὸν ἴδιον περὶ ἑχάστης ὅρον, ἐπειδὴ χαὶ 

10 τὸ χοινὸν ἰδιοτρόπως xa’ ἑἕχάστην παραληφϑήσεται, τὸν τρόπον ἑξῆς τῆς 

περὶ ἑχάστην ϑεωρίας παραδίδωσιν. 

/ 

p. 415214 ᾿Αναγχαῖον δὲ tov μέλλοντα περὶ τούτων σχέψιν ποι- 
εἴσϑαι. 

> ΝΣ A) 2 A) Ὁ fond σ δ \ >> \ \ Lain d ὃ χέψιν τὴν ἐπιστημονιχὴν xahet γνῶσιν. αὕτη γὰρ τὸ εἶδος χαὶ τὸ τί ἦν 2 

15 εἶναι προηγουμένως νοοῦσα ἐντεῦϑεν χαὶ τὸ ὁριζόμενον χαὶ τὰ xa αὑτὸ τούτῳ 
ὑπάρχοντα ἐπισχοπεῖ. σημαίνει δὲ τὸ μὲν εἶδος τῷ τί ἐστι, τοῖς S(e ΕΟ: 
δὲ τὰ ὁριζόμενα, ὡς τοῖς ἄλλοις τὰ ὑπάρχοντα. ἀλλὰ πῶς τὸ τί ἦν εἶναι 
ς “4 > 4 Bs > \ ~ ΝΣ ~ = a Χ X Ze AAS \ Ξ \ σ ae ἑχάστου εἰσόμεϑα; ἀπὸ τῆς ἐνεργείας φησὶ καὶ πράξεως" χαὶ γὰρ ὅτι ζῷον 
ἀπὸ τῶν ζωτιχῶν ἴσμεν ἐνεργειῶν χαὶ ὅτι λογιχὸν ἀπὸ τῶν λογικῶν, χαὶ 30 

le \ ~ \ fe \ f τ \ A) pyle / ὃν a See 

20 τί τὸ ζῷον xat τί τὸ λογικόν. εἶτα xat τὴν αἰτίαν προστίϑησι, δι᾿ ἣν ἀπὸ 
τῶν ἐνεργειῶν εἰς τὴν οὐσίαν ἀναπεμπόμεϑα. 

Ρ. 415118 Πρότεραι γάρ εἰσι τῶν δυνάμεων at ἐνέργειαι χαὶ at 
πράξεις χατὰ λόγον. 

Ὥς πρὸς ἡμᾶς γὰρ πρότερα τὰ εἰδοποιούμενα τῶν εἰδῶν, χαὶ εἰς τὸ 81 
> 7 ~ 

910) 

25 εἰδοποιούμενον CLS EE δεῖ τὸ τί ἣν εἶναι ἑχάστου ἑλεῖν. ἀλλὰ τὸ 

εἰδοποιούμενον, ὁτὲ μὲν ἐνεργοῦν ὁτὲ δὲ οὐχί, δῆλον ὡς ἐνε τ αὐτό τέ 
ἐστι τελειότερον χαὶ σαφέστερον γίνεται τῷ γινώσχοντι. τὸ τ δυνάμει 

χαὶ ἀτελέστερον τοῦ ἐνεργείᾳ χαὶ οὔπω Ἱνώριμον, χαὶ τῷ μὲν χρόνῳ πρό- 40 
τερον ay ἑχάστου τῶν γενητῶν, τῷ δὲ λόγῳ ὕστερον, ἐπειδὴ ex τοῦ τε- 

80 λείου χαὶ τὸ ἀτελὲς γνωριζόμενόν te χαὶ ἑρμηνευόμενον. εἰ δὲ οὕτως" 

εἰ ὃΣ ἀπὸ τῶν Sepa 7 ἘΣ τί ἐστιν εἴδησις ἡμῖν ἐγγίνεται, καὶ τὰς 
2 ἐνεργείας ἀπὸ τῶν περὶ ἃ ἣ ἐνέργεια γινώσχομεν (ἢ μὲν ϑρεπτιχὴ ἀπὸ τῆς 

Bootie ὡς ταύτης ἀλλοιωτική, ἢ ὃὲ γεννητιχὴ καὶ ἣ γνωστιχὴ ὡς χατὰ τὸ 

εἶδος ἐνεργοῦσαι ἣ μὲν τοῦ γεννωμένου ποιητιχῶς, 7 OE τοῦ γνωστοῦ χρι- 

35 τιχῶς), ἀναγχαῖον περὶ ἐχείνων πὐάδιἀλαβεῖν; ἃ χαὶ ἀντιχείμενα χατὰ τὴν 45 
΄ 7 5 ΄ / 

πρός τι δηλαδὴ ἀντίϑεσιν. οὕτω γὰρ ἀντίχειται τὸ τρέφον πρὸς THY ὕρέψιν 

1 Πλάτων] Tim. ὃ p. 948 4. ὃ πραχτιχὸς --- παϑητιχὸς A 11 ἕχαστον ἃ 

15 προηγουμένως om. ἃ 16 τῷ correxi: τὸ Aa 23 χατὰ τὸν λόγον a 

25 ἕχαστον A 28 τὸ μὲν a 
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ra 

χαὶ τὸ γνωστὸν πρὸς THY γνῶσιν. ὡς γὰρ 

ως αἰσϑητὸν ἅμα τῇ αἰσϑήσει τὸ χρῶμα, 
τοῦτο μὲν ἐπιστάσεως ἄξιον: χἀν τοῖς πρός τι δὲ τὸ αἴτιον τοῦ αἰτιατοῦ 

δὲ χρῶμα πρότερον φύσει. ἀλλὰ 

πρότερον, ὡς χαὶ τοῦτο ἐν ἐχείνοις εἴρηται. τὸ δὲ γνωστὸν ὡς ἐφετὸν 
2 / \ e σ Gi f A IN SX N Sha Nt ΡΣ 

ἐφιεμένου χαὶ ὡς ὅρος δριζομένου προτερεύει. διὰ ὃὲ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, 

dv ἣν πρὸ τῆς δυνάμεως ἣ ἐνέργεια, καὶ τὸ γνωστὸν πρὸ τῆς γνώσεως" 

ὡς γὰρ τῇ φύσει πρότερον. κάτωϑεν δὲ ἀρχομένοις ἢ φυτιχὴ πρώτη ἄνα- 

φαίνεται ψυχὴ ual χοινοτάτη διὰ τὸ πᾶσι τοῖς ϑνητοῖς ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν, 
\ | Ast \ κω σ \ τς 4 bly 3 f ~ 

χαὶ xa ἣν τὸ ζῆν ἅπασι τὸ ὡς πρότερον εἴρηται ἀντιδιαιρούμενον τῇ 

τῶν ζῴων ζωῇ: 

ν. 415225 “Hc ἐστιν ἔργα γεννῆσαι χαὶ τροφῇ χρήσασϑαι. φυσι- 

χώτατον Yap τῶν ἐν τοῖς ζῶσιν ἔργων | ὅσα τέλεια χαὶ μὴ 

πηρώματα ἣ τὴν γένεσιν αὐτόματον ἔχει, τὸ ποιῆσαι 

ἕτερον οἷον αὐτό, ζῷον μὲν ζῷον. 

Συμπεριλαβὼν τῇ τροφῇ καὶ τὴν αὔξησιν. συντελεῖ μὲν οὖν πρὸς τὸ 

εἶναι χαὶ ἢ τροφή, ἀλλὰ φυσικώτατον τῆς φυτικῆς ζωῆς ἔργον ἢ γέννησις, 

τουτέστι πρῶτον χαὶ χράτιστον, ὡς πρὸς τὸ ἀεὶ εἶναι, ἡ δυνατόν, τοῖς ὕνης 

τοῖς συντελοῦν, ὃ δὴ ϑεῖον χαλῶς ὕμνηται. τῷ γὰρ εἶναι καὶ μειζόνως 
PS ANS ΄ - ,ὕ Noy, 2. ~ ΄ ΄ > ΄ 

τῷ gel εἶναι μετέγει τοῦ Belov τὰ ὄντα. διὸ τοῦ ϑείου πάντα ἐφιέμενα 
ι ry 

~ +f ΄ Pr ~ ΄ 

χαὶ τῆς ἀιδιότητος ὡς οἷόν τε αὐτοῖς πάντα ὀρέγεται. ἀλλ᾽ ἔνια μὲν πη- | | 

βεβλαμμένα ὡς τὰ στεῖρα ἢ 
ἊΝ σ' yy. YN ΡῚ ΄ 

δὲ ὅλα εἶναι ELOY] AVTOWATYV 

ροῦσϑαι τῶν ὑπό τι εἶδος ἀτόμων ἢ φύσει 
VF ¢ δὴ > / > fe A ἔξωϑεν ὡς τοὺς εὐνούχους οὐ ϑαυμαστόν " τὸ 

ἔχοντα τὴν γένεσιν, οὐδενός ποτε ἀτόμου ἐν αὐτοῖς συντελοῦντος εἰς τὴν 
γ΄ \ 

Sty yap 

a \ ὅλ AYN C 4 “7 οὗ ba 

TYOLV χαὶ OA Foy) Mwy TAOLOVTO τως. 

ς nN ΚΝ δ »] “4 5 A 

ἕ ἂν διὰ τὴν ἐσχάτην ἀποτελεύ- 
ς 

τέρου γένεσιν. ἐπιστάσεως ἄξιον. 

ς πάντα ἄγονα τὰ xat? αὐτὰ 

γίνεσϑαι ἄτομα καὶ οἷον εἶναι ὡς ἐν ζῴοις ὅλα πηρώματα. χαὶ τὰ φυτὰ 
ax 3 IZ La / ) 3 NX \ ~ 2 , “-- > ie 

δὲ ὀρέγεται τοῦ ϑείου xat’ αὐτὴν τὴν ζωτιχῶς ἐγηγερμένην τοῦ αἰτίου 
ἐν ΠΝ. . \ Ὁ - ΄ \ 5 ΄, \ ae 5 \ \ 
ἀντίληψιν. οὐ γὰρ det πάντως γνωστιχὴν ἀχούειν τὴν ὄρεξιν, ἀλλὰ xat 

\ as 5 [ein ~ , ΄ Vv \ ς led ~ ¢ , 

HATA οὐνᾶμιν ουσιωθὴ TOU XPELTTOVOS XATOX HV, ει YE UAL ἢ ὕλη TOU θείου 

30 ἐφίεσθαι εἴρηται. 

p.415d2 Τὸ δὲ οὗ ἕνεχα διττόν, τὸ μὲν οὗ, τὸ δὲ ᾧ. 

Ὥσπερ τὸ ᾧ ζῶμεν διττόν, τὸ μὲν ὡς τὸ εἶδος, τὸ δὲ ὡς τὸ εἰδο- 
/ σ ξ \ \ ov 7. = \ \ Ζ Ἐ \ \ ἴω ς i 

πεποιημένον, οὕτω χαὶ τὸ οὗ ἕνεχα καὶ τὸ τέλος τὸ μὲν ὡς ἢ τελειότης 
fo ¢ 

χαὶ ἢ ἀγαϑότης, τὸ δὲ τὸ τέλειον χαὶ τὸ ἀγαϑυνϑέν: ὧν τὸ μὲν ὡς 

ἀρετὴ xual ἢ ὑγεία, τὸ 8 ὡς ὃ σπουδαῖος καὶ ὁ ὑγιαίνων, χαὶ τὸ μὲν ὡς 
τὸ οὗ. οὗ ἢ, τεῦξις. τὸ δὲ ὡς τὸ ᾧ, ᾧ γίνεται καὶ H μέϑεξις. τὰ δὲ SEF τὸ οὗ, οὗ ἢ τεῦξις, τὸ δὲ ὡς τὸ ᾧ, ᾧ γίνεται nat ἢ μέϑεξις. τὰ δὲ ἑξῆς 

δῆλα, ὡς χατ᾽ εἴδος ἀίδια χαὶ οὐ τῇ συνεχείᾳ τὰ φϑαρτά, διὰ τὸ μὴ χατ’ 

ἀριϑμὸν τὰ αὐτὰ διαμένειν, μεμερίσϑαι 68 ἀπ᾽ ἀλλήλων. 

1 ἐν Κατηγορίαις] Categ. 7 p. {Ὁ sq. 32 εἰδοποιούμενον ἃ 

ἐν Κατηγορίαις εἴρηται, ὡς μὲν 80: 

[ 
᾿ 
' 
| 
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p. 41507 Ἔστι δὲ ἢ ψυχὴ τοῦ ζῶντος σώματος αἰτία χαὶ dpy7-30v 

Τετραχῶς μὲν τὰ αἴτια παρὰ ὃὲ τὸ ὑλιχὸν χατὰ τὰ ἄλλα τρία τὴν 28 
ψυχὴν αἰτιᾶται τῶν ζώντων. 

p. 415υ19 Ὅτι μὲν οὖν ὡς οὐσία δῆλον. 80 

7 ¢ SN as ΧΕΤΟΝ Υ͂ ~~ ΕΣ a ς » , \ 

Τουτέστιν ὡς εἴδος. τὸ γὰρ αἴτιον τοῦ εἶναι πᾶσιν 7 οὐσία. πρὸς 34 
yap τὸ εἶναι ἅπαντα συντελεῖ τὰ αἴτια οὗ ἂν ἢ αἴτια, ἀλλὰ τὸ μὲν Odtxdy 80 
ὡς δεχτιχὸν χαὶ οὗ οὐχ ἄνευ. τὸ δὲ ποιοῦν ὡς διὰ γενέσεως εἰς τὸ εἶναι 

ἀγωγόν, τὸ δὲ tehtxdv ὡς τοῦ τελείως χαὶ χατὰ φύσιν, ἁπλῶς δὲ τοῦ εἶναι 
τὸ εἶδος, ἐπειδὴ χατὰ τὸ εἶδος τῷ συνθέτῳ τὸ εἶναι. ὡς χατὰ τὴν ζωὴν 

~ ~ ἣΝ yy ~ ~ >» 

τῷ ζῶντι χαὶ χατὰ τὴν ψυχὴν τῷ ἐμψύχῳ. ἐπεὶ οὖν τὸ αἴτιον τοῦ εἶναι 
Cc ~ 4 ΄ mI xe / ἊΣ ἋἋ ων πεν > \ 5) 

ἁπλῶς ἄνευ προσϑήχης ἢ τοῦ τελείως εἶναι ἢ τοῦ διὰ γενέσεως, ἀλλὰ χαϑ 
αὑτὸ τοῦ εἶναι τὸ εἰδός ἐστι, τοῖς δὲ ζῶσιν τὸ εἶναι ἄνευ προσϑήχης τὸ 

~ ~ a ~ Ὑ ς ! ΄ Ὑ yv ε \ eo Ὑ - sh 

ζῆν. τοῦ δὲ ζῆν αἴτιον ἢ ψυχή. ἔσται apa ὡς τὸ εἰδος αἴτιον τοῖς ζῶσιν 40 
e ΄ > x Ne ὦ fo) 4 3. πω e ~ \ STN τς ΄ ἣ ψυχή. ἀλλὰ καὶ ἐχ τοῦ ἀποδοϑέντος αὐτῆς ὁρισμοῦ τὸ αὐτὸ ὑπομιμνήσχει. 
ἢ γὰρ τοῦ δυνάμει ὄντος ὁτιοῦν ἐντελέχεια εἰδητιχόν ἐστιν αἴτιον δυνάμει 
γὰρ αἰτιατὸν τὸ σύνϑετον, ἢ δὲ ἐντελέχεια τὸ εἶδος. τοῦ ὃὲ δυνάμει ζῶντος 

ἐντελέχεια ἣ ψυχή" ὥστε χαὶ τὸ εἶδος ὅπερ οὐσίαν προσαγορεύει. δείχνυσι 
δὲ χαὶ ὡς τέλος τὴν ψυχὴν τῶν ζώντων αἰτίαν. προλαβὼν τὸ μὴ ἐν μό- 
yous τοῖς χατὰ λόγον χαὶ νοῦν ὕφ᾽ ἡμῶν πραττομένοις τὸ οὗ Evexa, ἀλλὰ 45 

χαὶ ἐν τοῖς φύσει γινομένοις, ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως 
> /> σ \ > σ fo” ΡΣ \ / δέδειχεν, ὅτι τὸ οὗ ἕνεχά ἐστι τὸ τέλος. 

p.415b17 Τοιοῦτον δ᾽ ἐν τοῖς ζῴοις ἣ φυχὴ καὶ χατὰ φύσιν. 

~ Χ 5 \ ~ SIG: \ Ζ' σ Ya - NTS AN ~ ΄ 

Τοιοῦτον μὲν ἀντὶ τοῦ οὗ ἕνεχα χαὶ τέλος, ὅπερ ἔδειξε διὰ τοῦ τά τε 49 
~ , \ \ τὲ Cx / a a a. 24 A, e δ PYPY 4 τῶν ζῴων xal τὰ τῶν φυτῶν σώματα τῆς ψυχῆς εἶναι ὄργανα" τὰ γὰρ 50 

~ σ ~ ~ 

ὄργανα τοῦ χρωμένου εἰσὶν ἕνεχα, ἵνα ἐχεῖνο ἐνεργῇ-. τὸ δὲ xal χατὰ 

φύσιν πρόσχειται ἑτέρας τοῦ αὐτοῦ παρέχον ἀποδείξεως ἀφορμήν. ἐν γὰρ 
- 72 - Ἁ \ c 4 \ =I Qs \ ΔΝ , 

τοῖς φύσει συνεστῶσι τὸ τέλειον ual ἢ τελειότης τὸ ἀγαϑόν" τὸ δὲ τέλειον 
\ \ ΄ 7 κι ΦΧ Η͂ " ἊΣ ~ ~ ~ es 5 

χατα φυσιν φαυεν. πεὶ OF TO αριστον ey τοις ζῶσι φυσιχὼς Uf} Yoyy 

\ 9.\ = \ —~ \ 14 (ot \ Ἃ WY 5) ~ ~ 

χαὶ διὰ τοῦτο χατὰ φύσιν, τοῦτο GE τέλος, ἢ Ψυχὴ ἄν εἴη ἐν τοῖς φυσιχῶς ν @v 

ζῶσι τὸ τέλος. 

p. 415020 Διχῶς δὲ τὸ οὗ 2vexa, τό τε οὗ χαὶ TO wD. 31r 

, ΄ ὌΝ σ ε + \ 1 ΄ 5 \ \ δ 

Πάλιν τούτων ὑπέμνησεν, ἵνα ὡς αἰτίαν τὴν ψυχήν, ἀλλὰ μὴ ὡς 

τὸ ἄριστον τῶν ἀποτελεσμάτων τέλος τιϑῶμεν. καὶ γὰρ τοῦτο τέλος ὡς 

4 lemma usque ad οὐσία (019) profert A 16 post γὰρ addendum videtur xat τὸ 

σύνϑετον om. A 20 ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως] Phys. B 2 p. 1944 22 χαὶ 

om. a 24 ζῴων correxi: ζώντων Aa 25 ἐνεργεῖ a 27 τὸ ἀγαϑόν om. a 

91 διττῶς ἃ 92 ὑπομιμνήσχει ἃ 33 τέλος om. ἃ 
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τς Sa ~ Led \ ~ 

τὸ ᾧ, 4 δὲ ψυχὴ ὡς τὸ οὖ, ἐπειδὴ οὐ τοῦ ζῆν μόνου, ἀλλὰ xat τοῦ τε- 91: 

λείως ζῆν αἰτία τοῖς ζῶσιν ἢ ψυχή- 

p. 415021 ᾿Αλλὰ μὴν χαὶ ὅϑεν ἘΠ το ἢ χατὰ τόπον χίνησις, H5 

φυχή. 

Ἔστι μὲν τὸ ποιητικὸν τὸ διὰ (BOSE ὅποστατιχόν, ὡς τὸ ἄνευ γε- 15 

γέσεως οὐ ποιητιχὸν ἀλλὰ τὸ τελιχὸν ὃ ̓Ἀριστοτέλης προ Το ΠΝ ζητήσας 

& ἐν τῷ Θ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως, τί τὸ τὰ στοιχεῖα τὴν χατὰ φύσιν 

χινοῦν χίνησιν, τὸ ὑποστῆσαν εἶναι ἀποφαίνεται. ᾧ ἀχολουϑεῖ τὸ ἀνάπαλιν 

τὴν 0 a χατὰ φύσιν χινοῦσαν ta ζῷα ἔνδοϑεν xat povg opi ὕποστα- 

σι 

10 τικὴν αὐτῶν τυγχάνειν οὖσαν" οὐ γὰρ ἂν αὐτοφυῶς αὐτὰ χαὶ μόνῃ ἐχίνει 

δρμῇ uy, χαὶ ὑποστατιχὴ αὐτῶν ὑπάρχουσα. vy ἀιδίων ὃὲ τῶν ϑνητῶν 2 

ὄντων σωμάτων Ὁ) ὡς διὰ γενέσεώς ἐστιν ἀξ τονε χαὶ pal ΟΝ 

οὖν τῶν ζώντων αἰτίαν δείχνυσι τὴν pope 2x tod χατὰ φύσιν αὐτὰ ὡς 

ζῶντα χινεῖν, πάντα μὲν ὡς αὐξόμενά te χαὶ μειούμενα χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν 

Φ ς 

15 RpEpEnE a ἃ uo χατὰ ποσὸν [χαὶ ποιὸν] χινεῖται, τὰ δὲ ζῷα πάντα (xatt) 

χατὰ τὸ ποιόν Canis ap ἅπαντα χαὶ ἀλλοιοῦται ἐν τῷ πο 

τὰ δὲ πλεῖστα καὶ τὴν χατὰ τόπον ἔνδοϑεν χίνησιν. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν ἥ τε 

ἔνδοϑεν τοπιχὴ χίνησις καὶ ἢ αἰσϑητιχὴ ἀλλοίωσις ὑπὸ pois Bae 

ἣ δὲ πο δόξειεν ἂν οὐχ ὑπὸ τ χῆς, διὰ τὸ δοχεῖν χαὶ ἄψυχα ἔνια τρέ 

20 τ σθαι. ἐπειδὴ καὶ αὔξεσϑαι χαὶ Posey, χαὶ διὰ τὸ ἐνίους τοῖς στοι- 

ὡς 

- 
ie 

la 
25 

χείοις τὴν τῆς τροφῆς ἀποδιδόναι αἰτίαν. ἃ συναίτια μὲν ὑὕετέον, οὐ μὴν 

χινητιχά, ἀλλὰ τὴν ψυχήν. ὡς 14p χαὶ ἤδη εἴρηται, οὐδὲν τρέφεται ὃ μὴ 

χοινωνεῖ ζωῆς, ἐπειδὴ μὴ χατὰ πᾶν τοῖς ἀψύχοις γίνεται ἢ πρύσηεσις: 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν τοῖς ζῶσι διὰ τὴν τῶν ee φορὰν ἢ αὔξησις, ὡς ἐν 

95 τοῖς φυτοῖς δοχεῖ λέγειν Eee ἢ διὰ μεν τὴν γῆν χάτω χινουμένην 30 

τῇ σι: διὰ δὲ τὸ πῦρ τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω αὔξησιν. τοῦτο εν γὰρ οὐ 

τὸ αὐτὸ ἔν τε τῷ παντὶ χαὶ τοῖς ζῶσι τὸ ἄνω καὶ τὸ χάτω. εἰ γοῦν ἐν 

τοῖς φυτοῖς τὸ ἄνω αἱ δ εἴ γε τῇ χεφαλῃ ἀναλογοῦσιν τῶν ζῴων χαὶ 

τοῖς ὙΠΕμονυῖοις πῖλος, ἐχρῆν ἐπὶ τὸ χάτω ὡς ἐν τοῖς Pore ΤῊΝ τ 

30 ἰέναι, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ στέλεχος" χαὶ γὰρ ἐν τοῖς ζῴοις ἐπὶ τὰ ὀστέα τὸ 

τεῶδες, ἐπὶ ὃὲ χαρδίαν χαὶ ἧπαρ τὸ ϑερμόν. ἔπειτα δὲ πῶς οὐ διασπᾶται 

ἀπ᾿ ἀλλήλων τὸ μὲν ἄνω φερόμενον, τὸ ὃὲ χάτω; διὰ τί γὰρ οὐχὶ χαὶ 85 

ἀπολείψει τὸ φυτόν, τὸ μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω, ἢ δὲ γῇ ὑπὸ τὰς ῥίζας; ἢ τ TO 

συνάγον ἄμφω εἰς ἕχαστον μόριον; ἣ τί τὸ δρίζον μέχρις ὅτου αὔξεσϑαι 

35 δεῖ; εἰ δὲ ἔσται, τοῦτό ἐστιν ἣ τοῦ ἅπαν μὲν γὰρ εἶδος συνεχτιχὸν ὡς 

τὸ χαῦ᾽ 6, ἣ Oe ᾿ς οὐχ ὡς εἶδος μόνον τῶν ζώντων αἴτιον, ἀλλὰ χαὶ 
ε ΄ 

ὡς ποιητικὸν. 

6 τὸ om. ἃ ὃ om. ἃ ἐν τῷ θ τῆς Φυσιχῆς ἀκροάσεως] Phys. θ 4 13 ζώντων) 

ὄντων ἃ 15 χαὶ post ἃ fort. delendum χαὶ ποιὸν uncis inclusi χαὶ post 

πάντα addidi 16 αἰσϑητικὰ correxi: αἰσϑητὰ zai Aa Ὁ2 μὲν om a 35 δεῖ 

seripsi: doxet Aa 
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p.41629 Δοχεῖ δέ τισιν ἣ τοῦ πυρὸς φύσις ἁπλῶς αἰτία τῆς 81: 
mae τροφῆς xat τῆς αὐξήσεως εἶναι. 

¢ X d ~ ~ an~ 

Ὁ μὲν Ἐξμπεδοχλῇς. εἰ xal μὴ σαφῶς, ἀλλὰ δῆλός ἐστιν ὡς συναίτια 4 

TO. ἔνιοι δὲ οὐ 45 
5 τὸ πῦρ ἀλλὰ τὴν τοῦ πυρὸς φύσιν, τουτέστι τὸ ὁρίζον αὐτὸ Bo . οὐχ ὡς 

΄ > 7 ¢€ ~ \ , >) ~ ~ ~ 

συναίτιον, ἀλλ᾽ ἁπλῶς xat χυρίως αἰτιῶνται τὴς τροφῆς; τεχμαιρ 

τὰ στοιχεῖα τῆς τροφῆς αἰτιώμενος" τὰ γὰρ σώματα FTL 

wsvor τῷ 

μόνον αὐτὸ τρέφεσϑαι τῶν EERE Be ὡς γὰρ τῆς ἄνω τς as τὸ πύρειον 

αἰτιώμεϑα εἶδος, οὕτω χαὶ τροφῆς, εἰ xa αὑτὸ τρέφεται τὸ πῦρ, ὡς χαὶ 

τὰ φυτὰ χαὶ τὰ ζῷα διὰ τὴν τοῦ πυρὸς μετουσίαν τρέφεσϑαι. ἀλλ᾽ οὐδὲ 

10 τρέφεται τὸ πῦρ, ὅτι μηδὲ ἐπιμένει, γίνεται δὲ ἀεὶ χαὶ πλεῖον ἐνίοτε ἢ 
πρότερον, ὅταν πλείονος ἐπιλαμβάνηται ὕλης" οὔτε ἁπλῶς χαὶ χυρίως ἐστὶν 50 
αἴτιον, ἀλλὰ συναίτιον Πα ον τῆς Tpopis χρῆται γὰρ αὐτῷ ἣ ψυχὴ ὡς 
τ χινοῦσα. ἅμα γὰρ ὅτι te xa? αὑτὸ οὐ το ι τὸ πῦρ, χαὶ ὅτι τῶν 
EHO τοῦτο ἴδιον. ὡς χαλῶς αἰτιᾶσϑαι ἣμᾶς τὴν ψυχήν. δείχνυσιν ἐχ 

~ 

15 τοῦ τὸ μὲν πῦρ ἀορίστως τῷ χαίειν πλεονάζειν. 

ls 

p-416216 Τῶν δὲ φύσει συνισταμένων πέρας ἐστὶ χαὶ λόγος. 
02 7eN ~ oH πῆς , 5» \ \ ΄ ~ ~ \ oo 

ὃ γὰρ τῶν ἐμψύχων μόνον ἀλλὰ χαὶ πάντων τῶν φυσιχῶν τὸ εἶδος 31» 
τῶν τε ἄλλων τῶν χατὰ φύσιν αὐτοῖς ὑπαρχόντων χαὶ τοῦ μεγέϑους αἰτια- 

7 \ \ \ \ \ HBS > ‘4 > \ 

téov, xat τὴν λογιχὴν παρὰ τὸ εἶδος ἀνέλιξιν εἰς μερισμὸν ἀπὸ τοῦ ἀμε- 
΄ —~ \ \ ~ δὰ ς δ᾿ δὲ ΄ Χ > \ 

20 ρίστου προϊοῦσαν. διὰ γὰρ τῶν pera ἣ πρόοδος. πέρας μὲν οὖν τὸ 
εἶδος ὡς ἀμέριστος ὅρος, ἣ δὲ μεταξὺ συναγωγὴ ἅμα xat διάχρισις ὃ λόγος. 5 
2 NUEEN Pi ade4 > ras s Lg IOAN Ud > ἐπὶ δὲ αὐξήσεως οὐ πῦρ μόνον ¥ * QuotKdv, ἀλλὰ χαὶ λόγον αἰτιατέον 

/ , \ ~ δ σ ς Vv yv S\ ς Ἃ ~ 

poytxdy’ λόγου yap μᾶλλον ἢ ὕλης ἢ αὔξησις. ἔστι δὲ ὑλιχὴ μὲν αὐτῆς 
Se ,, \ ~ ἘΣ \ λό" c eee ΄ ta Ὧν YS... ὯΝ ~ \ \ 

αἰτία τὸ πῦρ, ὡς δὲ λόγος ἣ ψυχή, χυριωτέρα δὲ ἥδε διὸ μᾶλλον. τὸ μὲν 
a 

γὰρ χινεῖται, ἢ ὃὲ τὸ πρῶτον xtvodv. i) σι 

Ρ.416118 ‘Emet δ᾽ ἣ αὐτὴ δύναμις τῆς ψυχῆς ϑρεπτιχὴ χαὶ γεν- 
: νητιχή, περὶ τροφῆς ἀναγχαῖον διωρίσθαι πρῶτον. 

Ὅτι οὐ τὰ σώματα οὐδὲ τὰ φυσιχὰ τῶν σωμάτων εἴδη ϑρεπτιχά, ἀλλά τι 

τις Ψυχὴ ἣ ἐσχάτη δεδειχώς, προλαμβάνει ὡς εἰ χαὶ ἢ αὐτὴ χαὶ γεννητιχή, 
80 ἀλλ᾽ ὡς περὶ ϑρεπτιχῇς πρῶτον λεχτέον, ἐπειδὴ ual ἀπὸ τῶν ἐσχάτων 

ἀρχόμεϑα, τελειοτέρα δὲ ἐνέργεια ἣ γέννησις, χαὶ ἐπειδὴ τῇ τροφῇ τὸ 
σπέρμα ἕπεται, εἴτε περίττωμα ὃν τῆς τροφῆς, εἴτε μόριόν τι τοῦ σώματος. 

ῳ 

> ὡς of αἷμα ἢ μυελὸν αὐτὸ εἰπόντες. εἴτε ἄλλο τῆς φύσεως ἔργον, αὐτὸ δὴ 15 

τοῦτο γέννημα ἀτελές. ἐπεὶ οὖν περὶ τῆς ϑρεπτιχῆς δυνάμεως ὃ λόγος. 
35 περὶ τροφῇς πρῶτον ῥητέον. αὕτη γὰρ ἀντὶ τοῦ τρέφοντος ἀχουομένη, ἀντί- 

6 τεχμαιρόμενον A 15 tod τὸ] τοῦτο a 16 συνεστώτων a 18 αὐτὰ A 

22 πῦρ μόνον] πᾶν A lacunam significavi φυσιχὸν] οἶμαι οὐδὲ σῶμα φυσιχὸν αἰτιατέον, 

ty 
ἀλλὰ λόγος ψυχιχός. ἢ οὕτως" οὐδὲ π᾿ εἶδος φυσιχὸν καὶ λόγον αἰτιατέον, ἀλλὰ λόγον Yuytxdy 

margo A 23 αὐτῆς] τῆς αὐξήσεως supra scriptum A 27 διορίσαι a 

Commeut. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 5 
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~ , | = ς \ f σ LEG / { 5 AY “«, b] Ve 

χειται τῇ ϑρέψει ὡς τὰ πρός τι, ἵνα ἢ ϑρέψις ἀντὶ τοῦ τρεφομένου ἀχούηται. 91ν 
> ΄, δὲ SILEX ~ ” ἢ - ΄ ~ Vv ΄ ~ Ω ΄ 

ἀφορίζεται 6& ἀπὸ τῶν. ἄλλων ψυχικῶν δυνάμεων τῷ ἔργῳ τούτῳ τῇ ὕρέψει 
\ ~ LZ χαὶ τῷ τρέφειν. 

ς 

p.416a21 Aoxet δὲ εἶναι ἢ τροφὴ τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ. 

5 Διχῶς ὡς ἐρεῖ λεγομένης τῆς τροφῆς τῆς πεπεμμένης καὶ τῆς ἀπέπτου, 85 

χαὶ τῆς μὲν ὁμοίας τῆς δὲ ἀντιχειμένης τῷ τρεφομένῳ, ταύτην καὶ ἐναν- 
, ~ »] [ > Y> 5 / \ wv \ \ 4 \ \ ἘΣ 

τίαν χαλεῖ, οὐχ ὡς εἶδος εἴδει (οὐσίαι γὰρ ἄμφω χαὶ τὸ τρέφον χαὶ τὸ 8ὅ 
if. , 3 7 ¢ od = πὰ ΄ vo ΄--Ὁ 5 

τρεφόμενον) GAN ὡς τῷ τρέφοντι τῆς στερήσεως τοῦ τρεφομένου παρυ- : 
φισταμένης᾽" δυνάμει γάρ ἐστι τὸ τρεφόμενον, χαὶ ἔστιν ὡς στέρησις καὶ 

10 εἶδος τὰ ἐναντία. δεῖ μὲν οὖν χαὶ τὸ τρεφόμενον 2x τοῦ ἐναντίου μετα- 

βάλλειν, οὐ διὰ τοῦτο δὲ πᾶν τὸ ἐξ ἐναντίου μεταβάλλον τρέφεται. οὐ γὰρ 

τροφὴ ἣ ἐχ τοῦ μὴ λευχοῦ εἰς λευχὸν ἢ ex νόσου εἰς ὑγείαν μεταβολή, 

ἀλλὰ δεῖ μὴ χατὰ μόνον ποιόν, χαὶ χατὰ ποσὸν δὲ ual οὐσιώδη γενέσϑαι 

μεταβολήν" τοῦτο γὰρ ἣ συναύξησις. ἀλλ᾽ οὐδὲ αὕτη τροφή, ἐὰν μὴ τὸ 40 

15 μὲν τρέφον ὑλιχκώτερον ἧ, τὸ δὲ τρεφόμενον εἰδικώτερον. χαὶ τοῦτο πι- 

στοῦται ax τῶν ἀχύρως τῷ τρέφεσϑαι χρωμένων ἐπὶ τῶν στοιχείων. τὸ 

τοῦν πῦρ τρέφεσϑαι λέγουσιν, ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ τὸ ὕδωρ, χαίτοι ἐξ ἀλλήλων 

γνόμενα. ἀλλὰ τὸ εἰδικώτερον, εἰ χυρίως μέλλοιμεν χρῆσϑαι τῷ τρέφεσῦϑαι, 

ἐπὶ τῶν ὅλῳ γένει ὑπερεχόντων ἀχούειν, ἧ τὸ ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου διε- 

90 νήνοχε. τὸ μὲν γὰρ ἔμψυχον εἶναι δεῖ τὸ τρεφόμενον, τὸ δὲ τρέφον οὐ- 

χέτι. ἔσται οὖν ἢ τροφὴ χατὰ τὴν ἐξ ἐναντίου μεταβολήν, οὐ χατὰ ποιὸν 45 

μόνον ἀλλὰ καὶ χατὰ ποσὸν καὶ χατ᾽ οὐσίαν εἰς ἔμψυχον εἶδος, δρῶντος 

μὲν τοῦ τρεφομένου χατὰ τὴν ζωήν, πάσχοντος δὲ xa ἐξομοιουμένου τοῦ 

τρέφοντος τῷ τρεφομένῳ. δεῖ γὰρ ἄπεπτον μὲν ἔτι ὃν τὸ τρέφον ἐναντίως 

ἔχειν πρὸς τὸ τρεφόμενον, ἵνα καὶ πάσχειν χαὶ μεταβάλλειν δύνηται (ὑπὸ 
τῷ σι 

γὰρ τοῦ ἐναντίου ἢ μεταβολή), ἐξομοιωϑῆναι ὃὲ πεφϑέν, ἐπειδὴ ὀστοῦν ὀστέῳ 
if X 

χαὶ σὰρξ σαρχὶ ual ἁπλῶς εἰπεῖν τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ἐν τῇ τροφῇ προσ- 
,ὔ . \ sr wrt \ 4 5 a , Ἁ 5 2) ~ ἃ , 

τίϑεται" ἀλλὰ nat δρᾶν τὸ τρεφόμενον εἰς TO τρέφον, TO ἐν αὐτῷ δυνάμει 50 

τελειοῦν χαὶ εἰς ζωτιχὸν μεταβάλλον ὑποχείμενον. ἐπεὶ δὲ δοχεῖ χαὶ τὸ 

~ Fen A EE πὴ ἘΣΣΙ a aie τὸ ηβεβεῆι > 
30 νῦν τρεφόμενον ex TOD μὴ τρέφεσϑαι μεταβάλλειν εἰς τὸ τρέφεσϑαι, οὐχ 

, 

ὑπὸ τρέφοντος γίνεσϑαι λέγει τὴν μεταβολὴν οὐδὲ ὅλως χατὰ πεῖσιν, ἀλλὰ 

RQ. 
ΡΥ Ae 1 ἔνδοϑε ~ = ~ ae 26 ΄ > > Hea aes 

xan’ ἐνέργειαν χαὶ ἔνδοϑεν, τῆς ϑρεπτιχῆς ζωῆς ἐξ ἀργίας εἰς ἐνέργειαν 

εῷ £ - υεϑισταμεένης. 

\ 

p.416010 Ὥστε xat ἣ τροφὴ πρὸς ἔμψυχόν ἐστι καὶ οὐ χατὰ 

35 συυβεβηχός.] 

‘H AY ‘as \ > \ νὸς ΕΝ / ἘΝ A a > \ S\ \ 4 δα ν 

υὲν τροφὴ ἀντὶ τοῦ τρέφοντος εἴληπται. ἐπεὶ δὲ τὸ τρέφον χαὶ 82: 
΄ > » 

τὸ τρεφόμενον ὡς τὰ πρός τι ἀλλήλοις avtixertat, τρέφεται δὲ τὸ ἔμψυχον 

a 18 post tpépectat videtur det inserendum esse 26 ἐπειδὴ correxi: ὸ 
δὲ Aa 27 ante σαρχὶ add. xat ἃ 28 ὃρᾷ a 



SIMPLICH IN L. DE ANIMA II 4 [Arist. p. 4160} 10. 11. 15. 25] 115 

ὡς μαχῶν; τὸ glia δηλαδή. λέγοιτο ἂν τὸ τρέφον xa? αὑτὸ ἘΠ τὸ 82: 
ἔμψυχον χαὶ οὐ χατὰ el Brxds ὡς δοῦλος ἀνϑρώπου. ὡς γὰρ τῷ ἥπατι 
οὐσιῶδες τὸ δεξιόν, οὕτω χαὶ τῷ ἐμψύχῳ τὸ τρέφεσϑαι " διὸ καὶ τρεφό- 
ϑενόν ἐστιν ἣ ἔμψυχον. 

5 p.416b11 Ἔστι δ᾽ ἕτερον τροφῇ xat αὐξητιχῷ εἶναι. 5 

Πά “ \ X 4 τι \ ) > / 4 \ \ \ ἄντως μὲν TO τρέφον χαὶ χατ οὐσίαν μεταβάλλει χαὶ χατὰ ποσὸν 
τίϑε Nie ? > Hf SS AWN e: 2 X ἌΛΛΟΝ, ) ee ~ προστίϑεται. χαὶ xaT οὐσίαν μὲν μεταβάλλει ὡς τὸ αὐτὸ χατ᾽ οὐσίαν τῷ 

τρεφομένῳ γενόμενον. ἀλλὰ ταύτῃ μὲν τρέφει, χατὰ δὲ τὸ ποσὸν προστι- 
ϑέμενον αὔξει. χαὶ γὰρ τρέφεται ἐν τὸ ἔμψυχον ὡς τὸ αὐτὸ χατ᾽ οὐσίαν 

\ 
10 διὰ τῆς προσϑήχης σωζόμενον. διὰ δὲ τὴν τοῦ ποσοῦ sages τ ἀπορροὴν 10 

πρύσϑεσιν αὔξεται. ἐναργῶς μὲν ὅταν πλείων ἣ ππρροὴ τῆς ἀπορροῆς 7. 
ἤδη δὲ χἂν ἴση κἂν ἐλάττων διὰ τὴν ὁποιανοῦν μετὰ τὴν ἀπορροὴν πρόσ- 
ὕεσιν χατὰ μέγεϑος. 

Ρ. 415015 Καὶ γενέσεως δὲ ποιητικόν. 

15 Ὅτι χαὶ χατ᾽ οὐσιώδη μεταβολὴν ἢ τροφὴ ἐντεῦϑεν σαφές " γίνεται 19 
γάρ, εἰ xal μὴ τὸ τρεφόμενον (ἦν γὰρ χαὶ πρότερον), ἀλλ᾽ ὅμοιον τῷ τρεφο- 20 
μένῳ. ἣ μὲν οὖν ϑρεπτιχὴ τῆς ψυχῆς δύναμις σωστιχῶς ἐνεργεῖ. παρα- 
σχευάζει δὲ αὐτὴν ἐνεργεῖν ἢ τροφή, οὐχ ὡς χινοῦσα τὴν ζωτιχὴν δύναμιν, 
ἀλλ᾽ ὡς ὕλη ἐπιτηδεία πρὸς τὴν ἐνέργειαν παραχειμένη χαϑάπερ τὰ ξύλα 

ΡΟ] ~ is 4 5 \ » \ ~ ~ Vv i. ΦΧ c ~ 20 τῷ τέχτονι" οὐ γὰρ ἄνευ μὲν τῆς τροφῆς, ἔνδοϑεν δὲ ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἐνεργεῖ 7, 
ψυχή. διὸ τὸ τρέφον ἐστὶν ἢ πρώτη ψυχή, πρώτη οὖσα διὰ τὸ τοῖς σώ- 

Lo ΄ \ id ~ σ' » x Be > > μασι προσεχές, τρέφουσα δὲ ὡς τῆς ὅλης ἄρχουσα ἔνδον ἐνεργείας, δι’ ἣν 
) λ - “ AS a ee 4 - x Oe - MI eT + on χαὶ TO τρεφόμενον TH ἔχειν αὐτὴν τρέφεται χαὶ ἢ τροφὴ μεταβάλλεται χαὶ 2 

\ > ~ ΄ ~ ς΄ 

προσχρίνεται χαὶ εἰδοποιεῖται δμοίως τῷ τρεφομένῳ, ἣ αὐτὴ χαὶ σώζουσα 
25 τὸ ὑποχείμενον χαὶ αὔξουσα χαὶ τοῦ ὁμοίου οὖσα γεννητιχή" τῷ γὰρ δύ- 

γαμιν ἀτελεῖ διδόναι τῷ σπέρματι πρὸς τὴν τοῦ αὐτοῦ εἴδους ὑποδοχήν" 
2 χαὶ τοῦτο τῆς τοιαύτης ψυχῆς τὸ ἄριστον ἔργον ὡς χαὶ τῆς ἐνδεχομένης 

αἴτιον ἀιδιότητος. 

p. 416025 "ἔστι δὲ ᾧ τρέφεται διττόν. 

80 Ὅτι μὲν ἢ τροφή ἐστιν ᾧ τρέφεται σαφῶς προείρηται. ἐπεὶ δὲ πέτ- 82 
- ᾿ ᾿ ~ iQ. b) CSA AT ~ Z MEA i 

τεσϑαι δεῖ τὴν τροφὴν τῷ ϑερμῷ, οὐκ αὐτῷ ὄντι τῷ τρέφοντι προηγοῦυ 
τ A geen \ [4 c \ \ 4 ~ ~ SEN ~ 7 μένως (προείρηται γὰρ ὡς ἢ ψυχὴ τὸ αἴτιον τῆς τροφῆς, τὸ δὲ πῦρ συναίτιον) 
τριῶν οὖν χατηριϑμιημένων, τοῦ τρέφοντος, τοῦ ᾧ τρέφεται χαὶ τοῦ. τρεφο- 

΄ 1 9 ~ ΄ ~ να ͵ \ NALS ΄ aa oF μένου, χαὶ διττοῦ λεγομένου τοῦ ᾧ τρέφεται, τὸ ϑερμὸν ἐν τούτῳ τετάξεται. 35 
35 οὐχὶ οὖν ϑάτερον τὸ ᾧ τρέφεται ἀχουστέον τὴν ψυχήν" χαὶ γὰρ χαὶ τὰ 

Nes ¢ \ \ \ ς παραδείγματα ἣ χεὶρ χαὶ τὸ πηδάλιον μέσα τῆς ψυχῆς ὡς χινούσης χαὶ 

14 δὲ om. a 90 τὸ Om. a 
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ὡς χινουμένου τοῦ πλοίου. GAN εἰ μέσα τὰ οἷς τρέφεται, ἥ τε τροφὴ καὶ 32r 
τὸ ϑερμόν, πῶς οὐχ ἄμφω χινούμενα ὑπὸ τῆς ϑρεπτιχῆς ζωῆς; καὶ γὰρ 
χαὶ ἢ χεὶρ καὶ τὸ πηδάλιον ὑπὸ τῆς τοῦ χυβερνήτου ψυχῆς. διὰ τί οὖν τὸ 
υὲν λέγει χινεῖν, τὸ δὲ χινεῖν χαὶ χινεῖσϑαι; ἣ a ἐν ὑπὸ τῆς ὃ μὲν λέγ ety, & χινεῖν χαὶ χινεῖσϑαι; 7 ἄμφω μὲν ὑπὸ τῆς Upertt- 
χῇς χινεῖται ζωῆς, GAN ὡς ἐν αὐτοῖς τοῖς οἷς τρέφεται τὸ μὲν ἔσται χινη- 40 

‘“ ς λ \ Sa) led - ΄ - ~ 4 ~ > 
τιχόν, ὡς TO ϑερμὸν τὸ ἐν τῷ ζῶντι. ϑατέρου οἷον τοῦ σιτίου, τοῦτο δὲ 

χινούμενον μὲν ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ, χινοῦν δὲ τὸ τρεφόμενον ὡς προσεχῶς 

αὖξον χαὶ σῶζον. 

οι 

p. 416030 Τύπῳ μὲν οὖν ἣ τροφὴ τί ἐστιν εἴρηται. 

10 Ὅτι ἐναντία πως τῷ τρεφομένῳ οὖσα ἔτι ἄπεπτος, πεφϑεῖσα δὲ ὁμοία, 
Δ 5) 4 fe X 4 ti) LE “ la / \ Y 

yor ὅτι ἀντίχειται ὡς τὸ πρός τι τῷ ἐμψύχῳ, ἡ σώζεταί τε χαὶ αὔξεται 4 

τὸ τρεφόμενον ἔμψυχον ὄν, χαὶ ἧ χρῆται εἰς τὸ ὅμοιον γεννῆσαι, ὑπὸ μὲν 

τῆς ψυχῆς προηγουμένης χινουμένῃ ὑπὸ δὲ τοῦ ϑερμοῦ πεσσομένῃ. 

p.416030 Διασαφητέον δ᾽ ἐστὶν ὕστερον περὶ αὐτῆς ἐν τοῖς οἰ- 

15 χείοις λόγοις. 

Τουτέστιν ἐν τῇ Περὶ ζῴων γενέσεως, εἰρηχὼς ἤδη χαὶ ἐν τοῖς Περὶ 

γενέσεως χαὶ φϑορᾶς. 

p. 416032 Διωρισμένων δὲ τούτων λέγωμεν χοινῇ περὶ πάσης 

αἰσϑήσεως. 

20 Μετὰ thy περὶ τῆς φυτιχῆς ϑεωρίαν ψυχῆς ἐπὶ thy προσεχῶς αὐτῆς 50 

ἐπαναβεβηχυῖαν τὴν αἰσϑητιχὴν χωρεῖ χαὶ χρήσεται μὲν τῷ προτέρῳ τρόπῳ 

τῆς διδασχαλίας, ἀρχόμενος, ὡς προεῖπον, ἐχ τῶν ἀντιχειμένων χαὶ διὰ μέσων 

τῶν ἐνεργειῶν ὡς τὴν οὐσίαν αὐτῆς παραπεμπόμενος. τέως δὲ τὰ πρὸς 

τὴν προχειμένην αὐτῷ ϑεωρίαν χρήσιμα προλαμβάνει. ἐπεὲ γὰρ ἐν τῷ 

πάσχειν ἢ αἴσϑησις, ὡς φϑάνει εἰρηκώς, ὅτε τὴν ψυχὴν χατὰ ποιότητα χι- 

νοῦσαν ἔφασχε τὸ σῶμα ὡς τῶν αἰσϑήσεων | ἀλλοιώσεων οὐσῶν, προδιο- 32 
τῷ σι 

ρίζεται ὡς τὸ πάσχον ὑπό του δυνάμει μὲν ὅμοιον εἶναι βούλεται τῷ ποι- 

οὖντι, οὐχὶ δὲ ἐνεργείᾳ ἐν τῷ πάσχειν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ πεπονθέναι. καὶ ἐν- | 
~ Oo > vv σ ΩΣ ~ 5 \ ς A ~ v, ’ 

τεῦϑεν ὅτι οὐχ ἄλλως οἵα τε ἐνεργεῖν, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν χινουμένη, 

80 συμπεραίνεται. εἰ γὰρ παϑεῖν δεῖ τὸ αἰσϑανόμενον, οὐδὲν OF πάσχον ἐστὶν 

ὑπὸ τοῦ ὁμοίου οὐδὲ ἔτι μᾶλλον by’ Eavtod, οὐδ᾽ ἂν ἢ αἴσϑησις nad? 

ξαυτὴν ἄνευ τοῦ ποιοῦντος ἐνεργοίη, ὡς πρὶν ἐχεῖνο ποιεῖν δυνάμει εἶναι 5 
5 ) 5 > ΄ \ > ΄ ΄ NN , ΄ ~ ~ ἀλλ᾽ οὐχ ἐνεργείᾳ τὸ αἰσϑητικόν, γίνεσϑαι δὲ ἐνεργείᾳ παρόντος τοῦ ποιοῦντος " 
διττοῦ δὲ ὄντος τοῦ ποιητικοῦ, τοῦ μὲν δυνάμει τοῦ δὲ ἐνεργείᾳ, ὡσαύτως 

80 ἔχειν χαὶ τὴν αἴσϑησιν χαὶ τὸ αἰσϑάνεσϑαι, ποτὲ μὲν δυνάμει ποτὲ δὲ 

9 τί] τίς Aa τίς ἐστιν ἡ τροφὴ ἃ 16 ἐν τῇ Περὶ ζῴων γενέσεως] de An. gener. 

B 1 sqq. χαὶ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως xat ptopac] de Gen. et Corr. A 5 20 post 

περὶ add. ψυχῆς A! 25 φϑάνει εἰρηκώς] cf. p. 41524 
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> ἘΝ Ge \ ia ¢ ὅλ ~ ΄ / THIN \ ΄ 

ἐνεργείᾳ. οὗτος μὲν οὖν ὃ ὅλος τοῦ προχειμένου σχοπός, τὰ OS χατὰ μέρος 82ν 

ὃ 
/ 

LEO UTVEUTEOY. 

p. 416032 Λέγωμεν, φησί, χοινῇ περὶ πάσης αἰσϑήσεως. 

D7 \ Ὑ" ~ \ \ δὲ ΄ ᾿ ΄ 

Epet μὲν γὰρ ἰδίᾳ xat περὶ ἑκάστης, πρότερον ὃὲ ἁπλῶς περὶ αἰσϑή- 10 

5 σεως λέγων χοινὴν πασῶν ποιεῖται τὴν ϑεωρίαν. 

p. 416033 Ἡ δὲ αἴσϑησις ἐν τῷ χινεῖσϑαί τι χαὶ πάσχειν συμβαίνει 

Οὐχ αὐτὴν τὴν αἰσϑητικὴν ζωήν (ἐνεργείᾳ γάρ ἐστι χριτιχή) ἀλλ᾽ ἐν 
τῷ χινεῖσϑαι τὸ αἰσϑητήριον, διὸ χαὶ οὕτως ἔφη ἐν τῷ κινεῖσϑαί τι τὸ 
ὄργανον δηλαδή. χαὶ ἐπεὶ ποιὰ πάντα τὰ ἴδια αἰσϑητά, bp’ ὧν προηγου- 1 

10 μένως χινεῖται τὸ αἰσϑητήριον, εἰχότως καὶ πάσχειν καὶ ἀλλοιοῦσϑαι λέγεται" 

πεῖσις γὰρ χαὶ ἀλλοίωσις ἢ χατὰ ποιότητα χίνησις. 

p. 416634 Δοχεῖ γὰρ ἀλλοίωσίς τις εἶναι. 

Τὸ δοχεῖ, ἐπεὶ οὐχ αὐτή ἐστιν ἀλλοίωσις ἢ αἴσϑησις, φαίνεται ὃ 
᾿Ξ \ ~ > , ΄ Clee \ , > ~ \ ΄ 

τοῖς τὸ τοῦ αἰσϑητηρίου πάϑος ἐπὶ τὴν συμπλεχομένην αὐτῷ χαὶ χρωμένην 

15 μετάγουσιν ἐνέργειαν. 

8 Ὁ 

416035 Φασὶ δέ τινες χαὶ τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πάσχειν. 20 
Ρ μ " ( 

Οὕτω xdv τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φϑορᾶς ἱστορῶν χαὶ διαχρίνων τὸν 

λόγον οὐ περὶ τοῦ ϑρεπτιχῶς ἣ αἰσϑητιχῶς, ἀλλὰ χαϑόλου καὶ ἁπλῶς περὶ 

τοῦ ποιεῖν τε χαὶ πάσχειν. διὸ χαὶ νῦν οὕτως εἶπεν εἰρῆσϑαι ἐν τοῖς χα- 

20 ϑόλου περὶ τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχειν λόγοις. οὐ γὰρ ἁπλῶς τὸ περὶ 
/ γ΄ Qs ~ > \ \ > a SE QZ \ i 

γενέσεως σύγγραμμα χαϑόλου χαλεῖ, ἀλλὰ τοὺς ἐχεῖ ῥηϑέντας περὶ τοῦ τῷ or 

ποιεῖν χαὶ πάσχειν λόγους. 

δι 

p.4l7a2 Ἔχει δὲ ἀπορίαν, διὰ τί οὐ καὶ τῶν αἰσϑήσεων αὐτῶν 

(vetar αἴσϑησις. | 

25 Πρὸς τὸ Soren μὲν ἀποδέδοται οἶμαι τὸ ἔχει δὲ “Ms eRe χοινῶς 

μὲν γάρ φησ ἐν ἐχείνοις περὶ τοῦ ποιεῖν χαὶ ween εἰρῆται, τὴν δὲ 

δοχοῦσαν ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων ores BEY διὰ τῶν αὐτῶν λυτέον 

λόγων. ἀλλὰ τίς 7 EE χαὶ διὰ τί δοχεῖ εἶναι ἀπορία; ἣ ὅτι ζωτιχὴ 

χαὶ γνωστιχὴ οὖσα ἐνέργεια οὔτε CE οὔτε τῶν ὀργάνων ἐστὶν ξαυτῆς, 80 

80 ay ξαυτῆς ἐγειρομένη; χαὶ ἐὰν μὴ χινηϑῇ τὸ αἰσθητήριον παϑὸν ὑπό 

τινος τῶν ἔξωϑεν πρότερον. ζωτιχὸν γὰρ τὸ ἔνδοϑεν χαὶ ἀφ᾽ ξαυτοῦ 

3 φησί om. ἃ θ τε ἃ 17 χἀν τοῖς Περὶ y. χαὶ φϑ.] de Gen, et Corr, ἡ 7 

23 od post αὐτῶν ponit A 
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ἘΠ Ὁ χαὶ τὸ χινεῖν τὰ σι ματα ἀλλ᾽ οὐχ αὐτὸ χινουμένων ἐχείνων πρὸς 82v 

τὴν οἰχείαν δεῖσϑαι Hep ee διὰ τί γὰρ οὐ τῶν αἰσϑήσεων αὐτῶν γι- 

νεται αἴσϑησις; οὐχ ἀντὶ τῶν αἰσϑητηρίων εἰπὼν τῶν αἰσϑήσεων, ὡς ὃ 

᾿Αλέξανδρος ἐξηγεῖται - οὔτε γὰρ ἀντὶ τοῦ ὀργάνου εὔλογον τὸ χρώμενον εἰπεῖν, 35 

5 χαὶ ἐπάγει τοῦτο ζητῶν᾽ 

». 41118 Καὶ διὰ τί ἄνευ τῶν ἔξω οὐ ποιοῦσιν αἴσϑησιν ἐνόντος 

πυρὸς χαὶ γῆς καὶ τῶν ἄλλων στοιχείων. 

Ἔνεστι δὲ δηλαδὴ ἐν τοῖς ὀργάνοις τὰ στοιχεῖα, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τῷ 

Πλουτάρχῳ δοχεῖ πρὸς Ἐξμπεδοχλέα ἀποτείνεται, ἐν ταῖς eae αὐταῖς 

10 τὰ ΟΠ τιϑέμενον. pee τε γὰρ τοῦτο ἐλέγξας, χαὶ νῦν πρὸς τῷ μὴ 

ἐλέγχειν χαὶ ἀπολογεῖται ὑπὲρ τῆς δοκούσης “eae: ἔστιν οὖν ἢ ἀπορία; 

διὰ τί γνωστιχῇ οὖσα ἢ αἰσθητικὴ ζωὴ τ ἑαυτῆς ἐστι eae ee 40 

be’ ἑαυτῆς εἰς ἑαυτὴν ἐγειρομένη, ἀλλὰ μόνων σωμάτων, χαὶ ὑπ᾽ ἐχείνων 

χινουμένη. εἰ δὲ χαὶ τῶν αἰσϑητῶν Sway ὄντων δεῖται, ἵνα διαναστῇ 

15 πρὸς τὴν αὐτῶν τῶν οἰσϑητῶν TN διὰ τί μὴ πρὸς ἘΠῚ ἢ τὰ αἰσϑη- 

τήρια ἐγείρεται, αἰσϑητὰ ὄντα καὶ τάδε διὰ τὸ ἐκ τεττάρων εἶναι στοιχείων; 

διὰ τί γάρ φησι rd τῶν αἰσϑ ήσεων αὐτῶν ee αἴσϑησις; πρῶτον 

τοῦτο Sapa, διὰ τί μὴ ἑαυτῶν εἰσιν ἀντιληπτικαί, ἔπειτα χαὶ διὰ τί ἄνευ 45 

τῶν ἔξω οὐ ποιοῦσιν αἴσϑησιν, τουτέστι διὰ τί οὐχ ἐνεργοῦσιν αἰσϑητι- 

90 χῶς (τοῦτο γὰρ τὸ τὰς αἰσϑήσεις ποιεῖν αἴσϑησιν), καίτοι παρόντων αἰσϑητῶν, 

χἂν τῶν ἔξω τι μὴ παρῇ, τῶν στοιχείων ἐνόντων ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις. 

p. 41115 Ὧν ἐστιν ἢ αἴσϑησις xaP αὑτὰ ἢ τὰ συμβεβηχότα τούτοις. 

Τῶν γὰρ στοιχείων ἐστὶν ἢ αἴσϑησις ἢ χατὰ τὰ ua αὑτὰ αὐτοῖς 

ὑπάρχοντα ἣ χατὰ τὰ ἄλλως αὐτοῖς συμβεβηκότα. χαὶ γὰρ τῆς ἀντιτυπίας 50 

25 αἰσϑανόμεϑα τῆς γῆς xa αὑτὸ αὐτῇ συμβεβηχυίας, χαὶ τοῦ ὁποιουοῦν 

αὐτῆς χρώματός te χαὶ μεγέϑους. 

ρ.41116 Δῆλον οὖν ὅτι τὸ αἰσϑητικὸν οὐχ ἔστιν ἐνεργείᾳ, ἀλλὰ 

δυνάμει μόνον. 

΄ (aa | , δ S ~ B} , \ \ 5 ’ εξ - 5 [4 

Λύει διὰ τούτων τὴν δοχοῦσαν ἀπορίαν. τὸ γὰρ ἀφ᾽ ξαυτῆς εἰς ξαυ- ddr 
> 

30 thy ἐγείρεσϑαι τῆς τελείας ἐστὶ χαὶ χατ᾽ ἐνέργειαν ἑστώσης ζωῆς. ὅση 

ὲ μὴ ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἐγείρεται 7 πρὸς τὰ ἔξω ἀποτείνεται, οὐχ αὐτάρχης ἀλλ᾽ 

ἐνδεὴς ἑτέρου χαὶ δυνάμει ἀτελής πως διὰ τοῦτο, ὡς πρὸς τὴν ἐνέργειαν 

é νδεὴς ἢ tod πρὸς ὃ ἢ tod by’ od. ἀλλ᾽ ἣ “χατὰ ϑάτερον μόνον 

εής, ἐγειρομένη μὲν ἐξ ἑαυτῆς, πρὸς δὲ τὰ ἔξω φερομένη, ἢ ὑπὸ ὅ 

1 ἐνεργεῖν καὶ τὸ κινεῖν correxi: ἐνεργοῦν καὶ τὸ χινοῦν Aa 6 αἴσϑησιν scripsi οἵ. 19 

et 20: αἰσϑήσεις Aa 14 διαστῇ a 15 αὐτῶν correxi: αὐτὴν Aa 20 τῶν 

αἰσϑητῶν a 23 τὰ om. A 33 πὴ A 
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τῶν ἐχτὸς εἰς ἑαυτὴν ἐπιστρεφομένη, od πάντῃ ἐστὶν ἀτελὴς οὐδὲ μόνον 88: 
δυνάμει: ἢ ὃὲ χαὶ ὑπό τινος τῶν ἔξω χινουμένη χαὶ μόνων οὖσα τῶν 
a ἀντιληπτικὴ ue τ ἄμφω τ pony — δυνάμει. ἐσχάτη γὰρ 
το τυ ζωὴ ἣ αἰσθητικὴ EA LN στ. ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτῆς προη- 

5 γουμένως γνωστιχή, χαὶ ὑπὸ τῶν ἔξω χινεῖται οὐχ ὡς τὰ ἄψυχα, ἀλλ᾽ ὡς 
ἔνδοϑεν μὲν ἐγειρομένη, ἵνα χαὶ ζωτιχὴ ἢ ἐνέργεια, προηγησαμένῳ δὲ τῷ 

περὶ τὸ αἰσϑητήριον ἐγγινομένῳ ὑπὸ τοῦ ἐχτὸς πάϑει ἐπαχολουϑοῦσα χαὶ τὸ 

περὶ αὐτὸ ἐγειρομένη ἔνδοϑεν, χαὶ τελειομένη μὲν χατὰ τὴν ἔνδοϑεν τῶν 
λόγων προβολήν, ὑπὸ δὲ τῶν ἐχτὸς λεγομένη τελειοῦσϑαι, ὡς περὶ τὸ ὑπ᾽ 

10 αὐτῶν ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ γινόμενον πάϑος τελείως οἴκοϑεν ἐγειρομένη ὡς 
τὸν ἄρτον χινητικόν φασιν τῆς ὀρέξεως, οὐ δρῶντα τι εἰς αὐτήν, ἀλλὰ περὶ 
αὐτὸν ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἐχείνης ἐγειρομένης" χαὶ ὡς τὸ σῶμα τῆς ψυχικῆς χα- 

χίας αἰτιᾶται Πλάτων, οὐ ποιοῦν εἰς αὐτήν τι, ἀλλ᾽ ἐχείνης διὰ τὴν ἄγαν 

περὶ τὸ σῶμα στροφὴν by’ Eavtijs χαχυνομένης. ἔστι μὲν οὖν χαὶ ἣ φαν- 1 
15 τασία μόνων τῶν ἐχτὸς ἀντιληπτιχὴ χαὶ ὑπὸ τῶν τοῦ αἰσϑητηρίου χινου- 

μένη παϑῶν τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ μετὰ τὴν πρώτην χίνησιν χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτῆς 
προβάλλει τοὺς τύπους καὶ ἐνεργεῖ χαὶ wy παρόντων τῶν ἔξωϑεν. ἢ δὲ 

αἴσϑησις ἀεὶ παρόντων δεῖται, ἵνα ἐνεργήσῃ. διὸ μόνον δυνάμει χαὶ οὐχὶ 
χαὶ ἐνεργείᾳ τὸ αἰσϑητιχόν, ὡς οὐδέποτε xa ἑαυτὸ ἄνευ τῶν ἔξω παρόντων 

20 ἐνεργοῦν. διὰ τί οὖν μὴ ἔστι τῶν αἰσϑήσεων αἴσϑησις; ὅτι ἐνεργείας ἐστὶν 20 

αὐτοτελοῦς ἢ πρὸς ἑαυτὸ ἐπιστροφή, δυνάμει δὲ μόνον ἢ αἴσϑησις. διὰ τί 

δὲ μὴ τῶν ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ ἀντιλαμβάνεται στοιχείων; ἐπειδὴ παϑεῖν τε 

δεῖ τὸ αἰσϑητήριον ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, ἵνα χινηϑῇ εἰς ἐνέργειαν ἣ αἴσϑησις, 
πάσχει δὲ οὐδὲν OY ξαυτοῦ, ὡς οὐδὲ τὸ χαυστὸν χαίεται ἄνευ τοῦ χαυ- 

25 στιχοῦ. ἀπήντησεν οὖν χαὶ πρὸς τὴν δευτέραν ἀπορίαν διὰ τῶνδε, ὅτι ὡς 
οὐδὲ τὸ χαυστὸν ἄνευ τοῦ χαυστιχοῦ χαίεται, οὕτω δηλαδὴ οὐδὲ τὸ αἰσϑη- 

τήριον πάϑοι ἂν bo Eavtod. ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ ὃν φέρε τὸ πῦρ ἐν τῷ αἰσϑη- 3ὅ 

τηρίῳ πῶς οὐ χινεῖ τὴν αἴσϑησιν; ὅτι οὐδὲ τὸ ἔ 
τὴν αἴσϑησιν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ αἰσϑητήριον, αὐτὸ δὲ οὐδὲν εἰς ἑαυτὸ Spa. 

80 p. 41119 ᾿Βπειδὴ δὲ τὸ αἰσϑάνεσϑαι λέγομεν διχῶς. 

Ὡς τὸ αἰσϑάνεσϑαί φησι διττόν, δυνάμει te χαὶ ἐνεργείᾳ, οὕτω διχῶς 80 
λέγεται χαὶ ἣ Tuer δηλοῖ δὲ αὐτῷ ἢ μὲν αἴσϑησις τὴν οὐσίαν τῆς 

Tepes ψυχῆς, τὸ δὲ αἰσϑάνεσϑαι τὴν ἐνέρ ΠΩ: χαὶ poate ὁποία. ἢ οὐσία 

ἐχ τῆς ἐνεργεί ας τεχμαίρεται. ἔσται οὖν χαὶ ἣ οὐσία 7 δυνάμει Ἷ ἐνεργεία. 
88 οὐ χατὰ τὸ ὙΠ χαὶ ἀτελέστατον δυνάμει (ἐν πος γὰρ ἐχεῖνο) 

ἀλλὰ χατὰ τὸ δεύτερον, οἷα τὰ χατὰ τὸν ἐπιστήμονα μὲν οὐχ ἐνεργοῦντα 

δέ: ἤδη γὰρ τῷ αἰσϑητικῷ χαραχτηρίζεται εἴδει. ἀτελὲς δὲ χαὶ τὸ τοιοῦτον 3d 
᾿Ν ΄ - ΄ ε 5 ; ΄ Ἣν Ἐπ ε x ΄ 

δυνάμει" ἐν γὰρ τῇ ἐνεργείᾳ ἣ τελειότης, χαὶ τελεία οὐσία ἢ χατὰ φύσιν 

ἐνεργοῦσα, ἢ δὲ μὴ ἐνεργοῦσα ποτὲ τῆς ἁπλῶς ἀπολείπεται τελειότητος. 

2 μόνον ἃ 13 ΠΠλάτων] Tim. 41 p. 865 sq. 26 χαυστὸν] καυστιχὸν A καίεται! 

ἄνευ τοῦ χαυστιχοῦ ἃ 
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p- 417213 Ὁμοίως δὲ xat τὸ αἰσϑάνεσϑαι. 88: 

Ἔχ τῆς ἐνεργείας ἐπὶ τὴν οὐσίαν ἀναπεμφϑεὶς we ἐξ αἰτιατοῦ εἰς τὸ 

αἴτιον, ἀξιοῖ χαὶ ἐπιστημονιχώτερον ex τοῦ αἰτίου ὁρᾶν τὸ αἰτιατὸν χαὶ ex 

τῆς οὐσίας τὴν ἐνέργειαν. 

p.417a 14 Πρῶτον μὲν ὡς τοῦ αὐτοῦ ὄντος τοῦ πάσχειν χαὶ τοῦ 40 

κινεῖσθαι καὶ τοῦ ἐνεργεῖν λέγομεν. 

> \ \ 5 ΄ y Ἂ 2 ~ Vane \ , 

Εἰρηχὼς τὸ αἰσϑάνεσθϑαι πρότερον μὲν ἐν τῷ χινεῖσϑαι καὶ πάσχειν 

συμβαίνειν, ὑποχατιὼν δὲ πρὸς τὸ δυνάμξι ἀντιδιαιρούμενον ἤδη ἐνεργοῦν 
φάμενος χαὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσεως τῷ τε χι- 

τῶ ἐς \ ~ ΄ = N iD, ~ 4 ΄ bene 2 a ~ b] 3 

γεῖσϑαι χαὶ τῷ πάσχειν χαὶ τῷ ἐνεργεῖν χρησάμενος, αὐτό τε τοῦτο ἐπι 
> ~ XY ~ 3 4 [2 ~ 5 ~ 

σημαίνεται χαὶ ἀπολογεῖται ὑπὲρ τῆς ἐνεργείας, ὡς χαλῶς αὐτῇ τρόπον 45 
τινὰ χαὶ ἐπὶ τῆς χινήσεως χρώμενος, διὰ τὸ χαϑάπερ ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει 
εἴρηται τὴν χίνησιν ἀτελῇ εἶναι ἐνέργειαν (ἢ γὰρ τελεία χαὶ ἀμέριστος 
a~ σ 5 Fe 5 4 ai \ ~ ΄ \ ~ σ " ΄, 

δῆλον ὅτι οὐ χίνησις), οὐχέτι GE περὶ τοῦ πάσχειν χαὶ χινεῖσϑαι ὅπῃ ἀλλήλων 

διαφέρετον διορισάμενος. εἰ μὲν οὖν ἰδίως ἐπὶ τῆς χατὰ τὴν παϑητιχὴν 
ποιότητα λέγοι τὸ πάσχειν, δῆλον ὡς ἣ χίνησις ἔσται ἐπὶ πλέον" ef ὃὲ χατὰ 
τὴν ἁπλῶς τροπὴν oy ἑτέρου πάντως ἐγγινομένην, εἰς ταὐτὸν ἂν δόξειεν 50 
ἄγεσϑαι τὸ πάσχειν τῷ μεταβάλλειν" χαὶ yap by’ ἑτέρου χαὶ ἐν τροπῇ 

ἅπασα μεταβολή. μήποτε δὲ ἢ μὲν χατ᾽ οὐσίαν χαὶ ποιὸν χαὶ ποσὸν ἐν 
τροπῇ πάντως, χαὶ ὅση γε ποιητικὴ ἢ ἐχ τοῦ παρὰ φύσιν εἰς τὸ χατὰ 

φύσιν ἢ ἀνάπαλιν γίνεται", ἐν τροπῇ γὰρ ἢ xa? ὅλον μεταβαλλομένου τινὸς 

διὰ τὸ ἄλλοτε ἄλλοις συντάττεσθαι" ὅση δὲ χαὶ τὴν αὐτὴν φυλάττει πρὸς 
\ » ΄ lad \ > ~ ‘ , 4 > “4 > ) > 

τὰ ἄλλα σύνταξιν, χαὶ ἐν τῷ KATA φύσιν μένει, οὐ πάσχοντος ἀλλ᾽ ἐνερ- 

γοῦντος τὴν διάφορον τῶν τόπων μετάστασιν τοῦ 
΄ ς > ~_ oe 

χινουμένου. ὡς ἐν TOISS3Y 

εἰς τὸ τέταρτον τῆς Φυσιχῇς ἀκροάσεως ἡμῖν εἴρηται, οὐχ ἂν ἐν τῷ πάσχειν 
γ΄ σ ine 2 ~ 5 \ ~ ) 4 la εἴη, ὅτι μηδὲ ἐν τροπῇ. ἀλλὰ τοῖς ᾿Δριστοτέλους προσεχτέον. 

Ρ.411411 Πάντα δὲ πάσχει χαὶ χινεῖται ὑπὸ τοῦ ποιητιχοῦ xat 
ἐνεργείᾳ ὄντος. 

Τοῦτο δηλαδὴ ἐνεργείᾳ ὄντος, ὅπερ τὸ πάσχον τέως μὲν δυνάμει, 
ὕστερον δὲ γίνεται ἐνεργείᾳ, εἴ γε ἐν τῷ πεπονϑέναι ὁμοιοῦται τῷ ποιοῦντι. or 

b) 3 4 ΄ =) Vv Lean / > ~ Vv , 2 

ἀλλ᾽ οὔτε 7 τρῖψις ἔχει ϑερμότητα, χαίτοι ἐμποιοῦσα, οὔτε μάστιξ μώλωπας. 
Ὑ \ ΄ Ὁ ~ \ ~ σ md > ? > ~ \ (Aye 2 \ 

οὔτε γὰρ πάσχειν det τὸ ποιοῦν ὅπερ ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἐνεργεῖν, χαὶ ταύτῃ ἐστὶ 

τῇ ἐνεργεία τὸ ποιοῦν οἷον τὸ ἐν τῷ πάσχοντι ἀποτελούμενον, οὐ παϑη- 
~ 3 ? 2 “Ὁ > \ ‘4 » / 5 \ \ \ 

τικῶς ἀλλ᾽ ἐνεργητιχῶς. od χατὰ [lhatwva ἄρα μόνον, ἀλλὰ χαὶ χατὰ 

᾿Αριστοτέλην ἐν τῷ ποιητιχῷ αἰτίῳ τὰ εἴδη προείληπται τῶν ἀποτελουμένων, 

5 post μὲν add. οὖν ἃ 12 ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει] Phys. [2 p. 201631 11 τροφὴν Α 

18 τὸ πάσχειν τῷ μεταβάλλειν COrrexl: τῷ πάσχειν τὸ μεταβάλλειν Aa 31 οὔτε --- οὔτε 

scripsi: οὐδὲ --- οὐδὲ Aa 



10 

15 

30 

35 

SIMPLICH IN L. DE ANIMA II 5 [Arist. p. 417417. 18. 21. 22] IAL 

οὐ παϑητιχῶς δηλαδὴ ἀλλ᾽ ἐνεργητιχῶς χαὶ οὐσιωδῶς, ἐν οἷς H ἐνέργεια 88ν 
ἢ αὐτὴ τῇ οὐσία. 10 

" 

δμοίου πάσχει, ἔστι δὲ ὡς 
0 

S 

Ν Ἃ Ὑ ΄ Ὁ ’ >) ἃ σ > 2 5 > / ~ 

To yap ἔτι πάσχον δυνάμει ἐστὶν ὅμοιον ἀλλ᾽ οὐχ ἐνεργείᾳ τῷ ποι- 

οὖντι, τὸ δὲ πεπονϑὸς ἁπλῶς ὅμοιον. 

Ρ.-. 417221 Διαιρετέον δὲ χαὶ περὶ δυνάμεως χαὶ ἐντελεχείας. 

"EE ὧν χαὶ τὸ πάσχειν διαχριϑήσεται, ὅτι ἐν τροπῇ χαὶ τῇ ἄλλοτε 15 

ἄλλῃ διαϑέσει, ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τῇ χατ᾽ ἐνέργειαν μεταβολῇ - 

p. 417222 Νῦν γὰρ ἁπλῶς λέγομεν, ἃ λέγομεν περὶ αὐτῶν. 

\ 

ιὰ Πρ τ Fees τοῦ ἐπιστήμονος τὸ 24 on ᾿Αντὶ τοῦ ἀδιορίστως. ἐφ᾽ οἷς 
διττὸν παραδίδωσι τοῦ δυνάμει" τὸ μὲν πρὸς γένεσιν τὴν ἀτελῆ τ ον 25 

eee τὸ O& πρὸς ἐνέργειαν κατὰ τῶ ἤδη μὲν παρεσχευασμένην 

εἰς τὸ ἐ ὙΠ ἕξιν, οὐ μὴν ἐνεργοῦσαν χαὶ ταύτῃ ἀπολειπομένην τῆς τελειό- 
τητος. ἐν γὰρ τοῖς τρισὶ τὸ τέλειον, ἐν οὐσίᾳ, δυνάμει. ἐνεργείᾳ. ἅπας 
μὲν οὖν ἄνϑρωπος δυνάμει ἐπιστήμων ὡς πεφυχὼς γίνεσϑαι διὰ μαϑήσεως, 
χαὶ τῷ γένει τοῦτο τουτέστι τῇ ἀνθρωπίνῃ ὑπάρχει φύσει. χαὶ ὑλιχὸν τὸ 

τοιοῦτον δυνάμει ὡς τῷ γίνεσϑαι χαὶ τῷ ἑτέρωϑεν δέχεσϑαι τελειούμενον " 
ie ΄ A \ σ e xe vu \ > \ τ" A OF 

διὸ πρόσχειται τὸ xat ὕλη. ὃ O& ἤδη τὴν STAC νον ἀπειληφὼς ἕξιν 80 
μὴ ἐνεργῶν δὲ οὐδὲ ΤΣ τὸ αὐτό ἐστι δυνατός" οὐ ΤΠ πρὸς γένεσιν, ἀλλὰ 
πρὸς Yewptav, οὐ χατὰ τὴν ὑλιχὴν δύναμιν, ἀλλὰ χατὰ εἰδητιχὴν μέν, με- 

ριστῶν δὲ πραγμάτων, οὐ τῷ διεσπάσϑαι μόνον ἀπὸ τῆς οὐσίας τὴν ἐνέρ- 
> \ fd 4 \ ~ Ν SEN > ~ δ ~ \ ΄ 

γειαν, ἀλλὰ μειζόνως μεριζομένην χαὶ τῷ μὴ ἀεὶ ἐνεργεῖν ἡ τῷ μὴ βού- 

λεσϑαι 7 τῷ ὑπό τινος χωλύεσϑαι. ἅπερ ἄμφω χαὶ αὐτὸς ἐδήλωσε διὰ 
35 τοῦ ὅτι βουληϑεὶς δυνατὸς Dewpetv, ἐὰν μή τι χωλύῃ᾽ δῆλον γὰρ 

ὡς χαὶ βούλεται ἐνίοτε χαὶ βουληϑεὶς κωλύεται. ἀλλ᾽ εἰ χαὶ τῆς ἀμερίστου 
ὃ τοιοῦτος ἀπολείπεται τελειότητος χαὶ τοῦ ἀεὶ εἶναι ἐν Στ λει ποτὲ ὅμως 

χατὰ τὰ αὐτῷ πρέποντα μέτρα γίνεται τέλειος, ὁπότε ἤδη ϑεωρεῖ. ot δὲ 

πρῶτοι δύο ἐπιστήμονες ἀτελεῖς πως χαὶ χατὰ δύναμιν ἀμφότεροι; ἀλλ᾽ ὃ 

viv τελειούμενος ἀλλοιώσει τῇ διὰ τῆς μαϑήσεως, γενέσει τινὶ οὔσῃ οὐ τῆς 

ψυχῆς ἀλλοιουμένης (συνεχὴς γὰρ χαὶ πάντῃ διαιρετὴ χίνησις ἢ ἀλλοίωσις, 
c a. ! Ἁ Die PEA ΤΟΣ >) \ 4 <A 560 , ᾿Ξ a? \ ΒΞ 4 

7 ὃὲ ψυχὴ xad’ ὅρους det ἵσταται), ἀλλὰ ταύτης μὲν ἀϑρόως, εἰ καὶ ποτέ, 40 

χοατὰ τὴν ἔνδοϑεν προβολὴν ἐν τῇ ἐπιστημονιχῇ γινομένης ἕξει, περὶ δὲ τὸ 
ζῷον ue τῆς ἀλλοιώσεως, ws ἐν τῷ ἑβδόμῳ ταῦτα τῆς Φυσιχῆς 

εἴρηται ἀχροάσεως. τὸ O& καὶ πολλάχις ἐξ ἐναντίας μεταβαλὼν 

10 ἃ λέγομεν om. ἃ 21 τὴν ante εἰδητιχὴν add. a 52 ἀεὶ om. a 94 ἐν τῷ 

ἑβδομῳ τῆς Φ. ἀχρ.] Phys. Π ὃ 
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ἕξεως εἴρηχεν ἢ διὰ τὸ χατὰ πλείους μερικωτέρων λύγων προβολὰς xat d3v 
πλεονάχις γενομένας ἀϑρόαν ὕστερον τὴν τελείαν ἐπιγίνεσϑαι ἕξιν, ἣ ἀντὶ 
τοῦ ἐνίοτε τοῦ πολλάχις λεγομένου, ὃ χαὶ μᾶλλόν μοι ἀρέσχει. σαφῶς γὰρ 
ἐν τοῖς ᾿Αποδειχτιχοῖς τὴν μὲν εἶναι λέγει χατὰ ἀπόφασιν ἄγνοιαν, τὴν δὲ a 

σι 

> [4 ‘ X ~ 5 ~ , > ΄ \ Ἂν \ X 3 , ἐναντίαν, τὴν μὲν τοῦ ἀληϑοῦς μόνου ἐστερημένην, THY δὲ χαὶ τὸ ἀντιχεί- 
μενον προσιεμένην ψεῦδος. ἐνίοτε οὖν ἢ εἰς ἐπιστήμην μεταβολὴ ἐχ ψευδο- 

δοξίας γινομένη χαὶ ἐξ ἐναντίας γίνεται ἕξεως. 

χειν τὴν αἴσϑησιν ἣ τὴν γραμματιχήν, 
εἰς τὸ ἐνεργεῖν ἄλλον τρόπον. 

10 Πρὸς μὲν γὰρ τὸ ἐπιστημονικῶς ἐνεργῆσαι οὐδὲ ὅλως ἀλλοιωϑῆναί 50 
τι δεῖ τὸ ὄργανον, ἐὰν μὴ ἐν μέϑαις ἣ νόσοις ἢ ὕπνοις ἢ πρὸς δὲ τὸ 

αἰσϑητιχῶς παϑεῖν μέν τι δεῖ, οὐ μὴν οἷον τὸ ἐπὶ τῆς οὐσιώδους γενέσεως 
πάϑος, ἵνα γένηται αἰσϑητικόν, χατὰ τὰς οὐσιώδεις μεταβαλλόμενον ἐμφάσεις, 

ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχυίας τινὰς χαὶ ταύτας παϑητιχὰς μεταβαλλόμενον ποιό- 

15 τητας" διὸ ἄλλον τρόπον. πρὶν δὲ αὐτὸ σαφηνίσαι τὸ πῶς ἄλλον τρόπον, 

ἐπειδὴ διττὸν ἔϑετο τὸ δυνατόν, τέως ὅτι χαὶ τὸ πάσχειν | διττὸν ὅπομι- 84- 

υνήσχει᾽ περὶ γὰρ ἀμφοῖν πρόχειται λέγειν. τὸ μὲν γὰρ φϑορά τις χαὶ 

μεταβολὴ ἀπὸ εἴδους εἰς στέρησιν. χαὶ ὑπὸ τοῦ ἐναντίου μεταβαλλόμενον, 

ὑπὸ ψυχροῦ φέρε τὸ ϑερμόν. ἵνα εἰς τὴν τοῦ ϑερμοῦ ἐλϑὸν στέρησιν ἐξο- 

20 μοιωϑῇ τῷ δρῶντι ψυχρῷ, ᾧ ἣ τοῦ ϑερμοῦ συμπέφυχε στέρησις. 

> p. 41703 Td δὲ γένεσις xat σωτηρία μᾶλλον τοῦ δυνάμει ὄντος. 

᾿Αχριβῶς τὸ μᾶλλον προσϑείς, ἐπειδὴ κἂν τῇ γενέσει συντρέχει τι 6 

τελειωτιχόν, χαὶ τὸ πάσχον ὑπὸ τούτου μεταβάλλεται τοῦ ἐνεργείᾳ ὄντος 

τοῦτο, ὅπερ δυνάμει ἐστὶ τὸ τον διὸ ὅμοιον τῷ ποιοῦντι τὸ πάσχον, 

25 ἀλλ᾽ ὡς δυνάμει ὃν ἐντελεχείᾳ ὄντι. οὕτω δὲ τὴν διπλόην τοῦ πάσχειν 

ἐν μέσῳ ἐμφήνας ἐξηγήσεται λοιπόν, ὅπως τὸ ἔχον τὴν ἕξιν ἄλλον τρόπον 

ἀπὸ τοῦ μὴ ἐνεργεῖν ἔρχεται εἰς τὸ ἐνεργεῖν. 

ρ.41105 Oewpodv γὰρ γίγνεται τὸ ἔχον τὴν ἐπιστήμην. 10 

Ταῦτα συνταχτέον πρὸς τὸ εὐς τὸ ΡΊ δὲ ἄλλον τρόπον. 17 

30 περὶ δὲ ἀμφοῖν ἀνωτέρω εἰπὼν τοῦ te xat’ αἴσϑησιν ἐνεργοῦντος χαὶ τοῦ 

χατὰ γραμματικὴν χαὶ ἁπλῶς zat’ Εν τὸ ἄλλον τρόπον, τέως ἐπι» 

ὅπως ὃ ἐπιστήμων ἐχ τοῦ μὴ ἐνεργεῖν εἰς τὸ ἐνεργεῖν μεταβάλλει παραδί- 
δωσιν, ὕστερον περὶ τοῦ αἰσϑητιχοῦ ἐρῶν χαὶ τὸ διάφορον αὐτοῖν προσϑήσων. 20 

od δὴ ἔστιν ἢ 2x τῆς ἐπιστημονικῆς ἕξεως εἰς ϑεωρίαν ἄφιξις ἀλλοίωσις, 

35 διότι σωματιχὴ χατὰ ποιότητα μεταβολὴ ἣ ἀλλοίωσις, ἐν δὲ τῇ κατ᾽ ἐπι- 

1 ἕξεως ex Arist. seripsi: ὄψεως Aa 4 ἐν τοῖς ᾿Αποδειχτικοῖς] Anal. post. A 12 p. 77> 

ef. 16 p. 79» 11 Get τι τὸ a 21 γένεσις χαὶ om. ἃ 
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στήμην ϑεωρίᾳ οὐδὲν τῆς σωματικῆς δεῖ μεταβολῆς, εἰ μὴ ἢ νοσεῖν ὡς 34 

εἴρηται 7 χαϑεύδειν ἢ μεϑύειν αὐτῷ συμβῇ, ὅτε οὐχ ὡς συνεργῆσον ἀλλ᾽ 
ὡς μὴ ἐμποδίσον μεταβαλεῖν χρή. ἀλλὰ μόνης τῆς ψυχιχῆς ἐπιδόσεως εἰς 

ἐνέργειαν ἐχ τῆς μὴ ἐνεργούσης ἕξεως. καὶ τοῦτο δῆλον. εἰς αὐτὸ γὰρ ἢ 

ἐπίδοσις καὶ εἰς ἐντελέχειαν, αὐτοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐπιστήμην εἰς 
αὐτὸ τὸ ἐνεργεῖν τελειουμένου ὕφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀπαϑοῦς τοῦ σώματος μένοντος. 
διὸ ἢ τοιαύτη μεταβολὴ οὐχ ἀλλοίωσις ἢ ἕτερον γένος ἀλλοιώσεως, 

διότι αὐτὸς οὔτε ἀλλοίωσιν οὔτε χίνησιν ὅλως τὴν ψυχικὴν μεταβολὴν 
προσαγορεύει" εἰδὼς δὲ ΠΙλάτωνα χαλοῦντα οὐ χατὰ τὰς σωματιχὰς χινήσεις 
ἢ καὶ ἀλλοιώσεις, φησὶν ἕτερον γένος ἀλλοιώσεως. ἀλλὰ τὸ μὲν φρονοῦν, 

ὅταν φρονῇ, μὴ ἀλλοιοῦσϑαι οὐ ϑαυμαστόν, ὅτε ψυχῆς xa¥ αὑτὴν ἣ ἐνέρ- 
yea. πῶς δὲ οὐχὶ 6 οἰχοδόμος ὅταν οἰχοδομῇ; ἢ ὅτι οὗτος, εἰ χαὶ τῇ 
τοπιχῇ χρῆται τοῦ σώματος χινήσει, οὔ τι γε τῇ χατὰ ποιότητα. εἰ οὖν 

χαὶ ὃ τῷ σώματι χρώμενος οὐχ ἀλλοιοῦται, μειζόνως ὃ μηδὲ χρώμενος. 

εἶτα χαὶ τὸ διάφορον ἐπάγει τῆς εἰς ἐπιστήμην ἐξ ἀγνοίας τῆς ψυχῆς με- 

ταβάσεως τῆς ἀπὸ ἕξεως εἰς ἐνέργειαν, ὅτι ἢ μὲν χατὰ διδασχαλίαν χαὶ 

μάϑησιν ἐπιτελεῖται, ἢ ἕπεται χαὶ σωματιχή τις μεταβολή, ὡς ἐν τῷ H 
τῆς Φυσιχῇς λέγεται! ἀχροάσεως, ἣ δὲ χατὰ τὴν ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἀϑρόαν τῶν 
λόγων προβολήν. ἕπεται μὲν οὖν ἀλλοίωσίς τις σωματιχὴ τῇ μαϑήσει διὰ 
τὴν ἀπὸ αἰσϑήσεως διὰ μνήμης εἰς τοὺς λόγους ἀναφοράν, οὐ μὴν ἢ pa- 

ὕησις ἀλλοίωσίς ἐστι χατὰ γὰρ τὴν τῆς ψυχῆς γίνεται χαὶ αὐτὴ χατὰ λό- 

yous ἐνέργειαν. χαὶ ἢ σωματιχὴ δὲ ἀλλοίωσις ἢ τῇ μαϑήσει ἀχολουϑοῦσα 
οὐ πεῖσις, ἐὰν ἐπὶ μόνης φϑορᾶς χαὶ τῆς εἰς στέρησίν τις ἀχούῃ μεταβολῆς 
τὸ πάσχειν, ὡς ἣ πολλὴ ἔχει συνήϑεια, ἣ χατὰ τὸν ἕτερόν ἐστι τρόπον 

πεῖσις, ἐάν τις χαὶ τὸ ἐπὶ ἕξιν FH εἶδος ἢ τὸ χατὰ φύσιν χατάστημα μετα- 

βάλλον πάσχειν προσαγορεύῃ. ταῦτα περὶ τοῦ ἐπιστημονιχοῦ διορισάμενος 

ἐπιφέρει χαὶ περὶ τοῦ αἰσϑητιχοῦ. 

Ρ.4110υ106 Τοῦ δὲ aiodytrx0d ἣ μὲν πρώτη μεταβολὴ γίνεται 

ὑπὸ τοῦ γεννῶντος. 

Ὅτι ἣ αἰσϑητιχὴ αὕτη ζωὴ οὐκ ἦν ἁπλῶς τῆς Ψυχῆς, ἀλλὰ τῆς σώ- 
ματι συμπεπλεγμένης. διὸ τῷ ζῴῳ συνυφίσταται, χαὶ ἣ ἐχείνου γένεσις 

ἢ πρώτη τοῦ αἰσϑητικοῦ μεταβολὴ εἰς τὸ εἶναι αὐτὸ ἄγουσα. ἀναλογοῦσα 

τῇ μαϑήσει, ὡς χαὶ τὸν γεννηϑέντα ἀναλογεῖν τῷ ἀπειληφότι τὴν ἕξιν. 

χαὶ - τὸ αἰσϑάνεσϑαι χατ᾽ ἐνέργειαν λέγεται ὁμοίως τῷ ὕϑεωρεῖν" 
ὁμοίως μὲν ὅτι χατὰ ταὐτὰ ἢ τελειότης ἐπ᾿ ἀμφοῖν, χαὶ ὅτι χαὶ ἐπὶ τοῦ 

αἰσϑάνεσϑαι 7 χρίσις ψυχιχή, χαὶ ἔνδοϑεν χαὶ χατὰ λόγων γίνεται προβολήν. 

ταύτῃ μὲν οὖν ὁμοίως. 

23 

8 

1 εἰ μὴ correxi: ef μὲν Aa 2 adto A 11 ὅτε correxi: ἅτε Aa 17 H seripsi: 

Cara Aa cf. Phys. H 3 35 ταῦτα A 
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10 

15 

in) or 

90 

1, 

p. 417019 Διαφέρει δὲ ὅτι τοῦ μὲν τὰ ποιητιχὰ τῆς ἐνεργείας 84: 

ἔξωϑεν. 

Τουτέστιν ὅτι δεῖ τι παϑεῖν τὸ αἰσθητήριον ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἔξω 

χαὶ οὐχ ἐν τῷ αἰσϑανομένῳ ὄντων: ἅπερ ποιητικὰ τῆς ἐνεργείας λέγεται, 

δ0 

apy ὡς cuapIOb yee τὴν κρίσιν, ἀλλ᾽ ὡς πάϑος τι ἐν τῷ ᾿ αἰσϑητηρίῳ, ἐφ᾽ 34v 

oO ἢ PE ἐγείρεται ἐνερ τισι οὐχέτι δὲ τὰ ἐπιστητὰ ποιητιχά εἰσιν" οὐ 

γὰρ εἰς πάϑος ἀποτελευτᾷ ἢ ἔξωϑέν ἐστι τοῦ ἐπιστημονυϊοῦ. τῶν γὰρ 

wo ἕχαστα ἢ αἴσϑησις, τῶν δὲ χαϑόλου % ἐπιστήμη ἔστι OF τὰ μὲν 

xa? ἕχαστα σωματικὰ χαὶ μεριστὰ ὄντα καὶ αἰτιατὰ πάντῃ ἔξωϑεν τῆς 

ψυχῆς ἀσωμάτου οὔσης χαὶ οὐ μεριστῆς χαὶ αἰτίας τῶν ζῴων, τὰ δὲ χα- 

ϑόλου ἐν τῇ ψυχῇ, οὐ τὰ χατηγορούμενα τῶν χκαϑ᾽ ἕχαστα᾽ ταῦτα γὰρ ἐν 

αὐτοῖς ἐστι τοῖς xa ἕχαστον χαὶ χατὰ μόνην ἐπίνοιαν ὑπὸ τῆς ψυχῆς 

χωρίζεται, τὰ ὃὲ ἐπιστητὰ πολλοῖς τῶν αἰσϑητῶν ὑπερῆρται μέτροις, ὅσῳ 

χαὶ Ὄπ αἰσϑήσεως" ἐπιστητὰ δὲ τὰ ἐν ψυχῇ. ἀλλὰ χαϑόλου οὕτω 

λέγει τὰ Ἐπιστητα, ὡς ἐν τῷ E τῆς Μετὰ τὰ τ τὴν πρώτην woe 

σοφίαν χαϑόλου εἶναι ἀποφαίνεται; χαίΐίτοι περὶ χωριστὰ χαὶ ἀχίνητα αὐτὴν 

ϑέμενος, χαὶ ἐπάγων “εἰ δέ ἐστί τις οὐσία ἀχίνητος, αὕτη Ἐς 

χαὶ φιλοσοφία χαϑόλου, ὅτι οὕτω πρώτη." καὶ τὰ ἐν ψυχῇ οὖν χα- 

ϑόλου ὡς πρῶτα χαὶ αἴτια τῶν μερικῶν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ πρῶτα μάλιστα χαὶ 

αἴτια τὰ νοητά ἐστιν εἴδη, ἅπερ ἀμέριστοι χαὶ ee ἑαυτῶν εἰσιν οὐσίαι, 

τὰ δὲ ἐν ψυχῇ χατὰ λογιχὴν οὐσίωται ἀνέλιξιν. οὐχ ἀμερίστως τς 

χαὶ eee ἐστὶν αἴτια, διὰ τοῦτο χαϑόλου τὰ πάντων πρώ τίσι αἴτια 

τὰ νοητά, εἰς ἃ διὰ νοῦ καϑορμίζεται ἢ sesh νῷ γὰρ τοὺς ὅρους 

δὲ τὰ εἴδη. ταῦτα δὲ οὐ pera ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ 

συνημμένῃ τοῖς νοητοῖς. διὰ τοῦτο ἐν αὐτῇ πως 

εἶναι εἴρηται, ὅτι χατὰ τὴν πρὸς τὸν νοῦν συναφήν. 

γινώσχομεν , ὅροι ° 

Mv ΝΣ 

a 
> {2 \ c 

OEVTEPWS χαι ὡς 

p. 417624 Διὸ νοῆσαι υὲν ἐπ’ αὐτῷ ἐστιν, ὅταν βούληται. 

Τῷ νοητικῷ, εἴτε αὐτῷ τῷ ἐν τῇ ψυχῇ νῷ; εἴτε τῇ εἰς νοῦν ἄνε- 

γειρομένῃ φυχῇ, cits τῷ ἐπιστήμονι ἀνθρώπῳ, διὰ τὸ ἔνδοϑεν ἔχειν τὰ 
\ 

νοητὰ εἴδη, ἀφ᾽ ὧν ὡς ἐξ αἰτίων χαὶ τὰ δεύτερα γινώσχεται ἐπιστημονιχῶς. 

ν.4110υ24 Αἰσϑάνεσϑαι δὲ οὐχ ἐπ᾽’ αὐτῷ. 

ὃ \ 

To alodaceep δηλαδή, ὅτι ὑπάρχειν ὃ εἴ τὸ αἰσϑητὸν ἄτομον ὃν χαὶ 

ἔξωϑεν, χαὶ οὐ μόνον εἶναι ἀλλὰ χαὶ παρεῖναι τῷ αἰσϑητιχῷ. ἵνα χαὶ 

δράσῃ τι εἰς τὸ αἰσϑητήριον καὶ ἐπὶ τῷ τούτου raider ἢ αἰσϑητιχὴ ψυχὴ 

τῶ tra τοὺς ἐν αὐτῇ τῶν αἰσϑητῶν χοινοὺς λόγους οἰχείως τῷ 

τῆς καϑ᾿ ἕκαστα a 15 “ἐν τῷ BE τῆς Μετὰ τὰ φ.] Metaph. E 1 p. 1026229 

10 

15 

90 

18 χαὶ φιλοσοφία --- πρώτη] χαὶ φιλοσοφία πρώτη χαὶ χαϑόλου οὕτως ὅτι πρώτη Arist. Metaph. 

πὸ: 

92 

ol 

23 χαϑορμίζεται] κομίζεται a 27 ἐστιν ὅταν] ὁπόταν a 29 ἔνδον ἃ 

αἰσϑητιχὸν ἃ 
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\ πάϑει γνωρίσῃ τὸ αἰσϑητὸν χατ᾽ οἰχείαν ἐνέργειαν, χατὰ τὸ τοῦ αἰσϑητοῦ 34ν 
στᾶσα εἶδος. 

¢ » ~ ~ ~ p. 417026 Ὁμοίως δὲ τούτῳ ἔχει xdv ταῖς ἐπιστήμαις ταῖς τῶν 

αἰσϑητῶν. 

τῇ ~ Ν ~ ~ ~ 

5 Ὅσαι οὐ τοῖς εἴδεσιν ἢ τοῖς λογιχοῖς ἀρχοῦνται μόνοις, ὥσπερ af ϑεω- 26 

ρητικαί, ἀλλὰ συμπεριλαμβάνουσι χαὶ τὰ χαϑ᾽ ἕχαστα χαὶ ἔξωϑεν. ὁποῖαι 
at τε πραχτιχαὶ ἐπιστῆμαι χαὶ αἱ ποιητιχαὶ τέχναι" χαὶ γὰρ αὗται παρόντων 
δέονται τῶν αἰσϑητῶν. 

Ρ.411028 ᾿Αλλὰ περὶ μὲν τούτων διασαφῇσαι χαιρὸς γένοιτ᾽ ἂν 
\ > ὡς 10 χαὶ εἰσαῦϑις. 

ΠΕΡῚ τοῦ πῶς τὰ χαϑόλου χαὶ τὸ ϑεωρεῖν ἐφ᾽ ἡμῖν᾽ σαφέστερον δὲ 35 

περὶ αὐτῶν ἐν τῷ τ ἐρεῖ. ἐφ᾽ οἷς συμπεραΐίνεται ὡς κατὰ τὸ δεύτερον 
li Ἃ ΄ ,ὕ \ 5 ~ 

δυνάμει τὸ αἰσϑητιχὸν ἐν τοῖς ζῴοις ὃν πάσχειν λέγεται χαὶ ἀλλοιοῦσϑαι 

οὐ copie διὰ τὸ μηδὲ τὴν ον εἶναι τὴν πάσχουσαν ἢ το τος τὴν 
15 τὸ δὲ πον οὐδὲ τοῦτο χατὰ τὴν φϑαρτιχὴν ον ἀλλὰ τὴν χατὰ 

γένεσιν οὐ τὴν οὐσιώδη, τὴν δὲ πρὸς ὑποδοχὴν τῆς ἐνεργείας αὐτοτελῆ 
οὖσαν, ὥσπερ ἣ οὐσιώδης πρὸς τὴν τῆς οὐσίας τῆς a αἰσϑητικῆς προῆγεν 40 
ὑποδοχὴν τὸ σῶμα. ἔσται οὖν τὸ αἰσϑητιχὸν δυνάμει οἷον τὸ αἰσϑητὸν 
YS > , “Ὁ X \ ek AN , 2) Στὸ Ame σ , Y> 

ἤδη ἐντελεχείᾳ. τοῦτο μὲν γὰρ οὐ δυνάμει ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ ὥρισταί τινι εἴδει. 

20 τὸ δὲ αἰσϑητιχὸν οὔπω πρὶν ἐνεργεῖν, ἀλλὰ δυνατὸν ὃν χατὰ τὸ δεύτερον 

δυνάμει, ὕστερον ἐν τῷ ὙΠῸ χατὰ τὸ εἶδος ἵσταται τοῦ αἰσϑητοῦ οὐ 
ἐν = wa >) ~ 

παϑητιχῶς (οὐ γὰρ λευχαίνεται ἢ Vepuatvetar) ἀλλ᾽ ἐνεργητικῶς, οὐ τῷ 
ποιεῖν ὡς τὰ ποιητιχὰ αἴτια, ἀλλὰ χριτιχῶς χαὶ γνωστιχῶς τὸ δὲ δποῖον 
mavos ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ μένει. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χατὰ τὸ εἴδος τοῦ αἰσϑητοῦ 45 

2 25 ἐν τῇ xat ἐνέργειαν αἰσϑήσει ἵσταται τὸ αἰσϑητιχόν, χατὰ τὴν εἰς ἕν 
στα- 

\ 

πιεῖ χαὶ τὴν ἀμέριστον τοῦ γνωστοῦ παντὸς περίληψιν ἁπάσης 
μένης γνώσεως, προηγεῖσϑαι δὲ χρὴ τὸ τοῦ αἰσϑητηρίου πάϑημα διὰ τὴν 
ἔξω τῆς HUGE ζωῆς ῥοπήν, οὐ δυναμένης ἢ ἄνευ τῶν ὀργάνων ἐνερ- 
γεῖν i τ: ἔνως αὐτῆς ἐγειρομένης χαὶ χινούσης τὸ ὄργανον, δῆλον 

80 ὡς οὐχὶ τῶν ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις ἐστὶ παϑῶν, σὺν δὲ τούτοις τῶν ἐν τοῖς 

σώμασιν εἰδῶν ἀντιλαμβάνεται. χἀχεῖνο δὲ φανερόν, ὅτι μὴ ὡς τὰ ἄψυχα 

πάσχει ὑπὸ τῶν ἐχτὸς τὸ αἰσϑητήριον᾽ ὡς γὰρ τον πολιν διὸ οὐδὲ 
ἄϑος τὸ ὅλον οὐδὲ ἔξωϑεν BL Ei ἀλλὰ χαὶ χατ᾽ οἰχείαν ἐνέρ {eta χαὶ 

χαὶ ἐ 

φι 

μα χινεῖταί τε ἐνεργεῖ. χαὶ τὸ τοιοῦτον ὁμοῦ πάϑημα χαὶ ἐνέργημα 

35 ὑπό τε τῶν αἰοϑητῶν χαὶ χατὰ τὴν πρὸς αὐτὰ τῆς ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ 7 QA 

ζωῆς διέγερσιν ἐγγινόμενον δμοιοῦται τοῖς ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς εἴδεσιν. ἀλλ᾽ 

οὔπω τοῦτο ἣ αἴσϑησις, οὐ χαϑαρὸν ἐνέργημα χαὶ μεριστὸν xat σωματοειδὲς 

ὃ τοῦτ᾽ ἔχει ἃ 9 χαιρὸς om. A 12 ἐν τῷ τρίτῳ] Γ 4 13 ὃν om. ἃ 

14 μήτε A 30 οὐ a 
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ὑπάρχον χαὶ χρόνῳ παρατεινόμενον" | ἀμερίστως γὰρ ἣ αἴσϑησις ἀρχὴν χαὶ 85r 
μέσα χαὶ τέλη τοῦ αἰσϑητοῦ περιλαμβάνει, ual ἐνέργειά ἐστι χρίσις οὖσα 
τελεία χαὶ ἐν τῷ νῦν ἅμα ὅλη ἑστῶσα χατὰ τὸ εἶδος τοῦ αἰσϑητοῦ, οὐχ 
ἔξωϑεν ἐντιϑέμενον ὡς ἣ σφραγὶς ἐν τῷ χηρῷ (οὐ γὰρ ζωτιχὸν τοῦτο) οὐδὲ 

διὰ βάϑους ἰόν, οὐδὲ ἔτι μᾶλλον χατὰ γνωστιχὴν ἑστὼς ἐνέργειαν, GAN 
ἔνδοϑεν προβαλλόμενον ὑπὸ τοῦ ἐν τῇ ψυχῇ προειλημμένου τῶν αἰσϑητῶν 
λόγου (οὐχὶ τῇ τὸ ὄργανον ὡς ὄργανον ζωούσῃ, ἀλλὰ τῇ ἤδη ζῶντι δ 
αὐτῷ χρωμένῃ, ἵνα διὰ τὸ ἐξῃρῆσϑαι τοῦ σώματος χαὶ ἀμερίστως ἐνεργῆ 
χαὶ γνωστικὴ ἢ τῶν αἰσϑητῶν), ἑνὸς μέν, οὐ χατὰ τὴν ἀπεστενωμένην δὲ 

10 ἐν τοῖς ἀτόμοις ἕνωσιν, ἀλλὰ χατὰ τὴν εἰδητιχὴν τῶν ἀτόμων αἰτιωδῶς 

σι 

περιληπτιχὴν οἰχείως Exdotw ἐφαρμόζοντος. τῷ γὰρ ἑνὶ τοῦ λευχοῦ λόγῳ περ 7 7 Sa t φ ρμ. pe t af ρ 1 γῷ 

τῶν χατὰ μέρος πάντων λευχῶν αἰσϑανομένης τῆς ψυχῆς (τὸ γὰρ χρῖνον ἣ 
ψυχὴ χατὰ τὴν οἰχείαν τοῦ yvwotod ἐπαφήν, οἰχεία δὲ ἢ χατὰ τὴν τῆς αὐτῆς 
ἰδιότητος οὐσιώδης αὐτῆς πρόληψις), ὁμοιοῦται τοίνυν τοῖς αἰσϑητοῖς ἢ ψυχὴ 10 

15 οὐ τῷ δέχεσϑαί τι ἀπ᾽ αὐτῶν, ἀλλὰ τῷ χατὰ τὸν οἰχεῖον αὐτοῖς λόγον ἐνερ- 
γεῖν. τούτων χοινῇ ἐπὶ πάσης διωρισμένων αἰσϑήσεως ἐπὶ τὰ SETS ἰτέον. 

Ρ.41811 Λεχτέον δὲ xa ἑκάστην αἴσϑησιν περὶ τῶν αἰσϑητῶν 
πρῶτον. 

Ἐ \ See ΄-« Ὁ ΄ 9 4 is \ iS 4 a) anal, = ὑπειδὴ ἀπὸ τῶν ὡς πρός τι ἀντιχειμένων ἢ περὶ ἑχάστης αὐτῶν 17 
20 πρόεισι ϑεωρία, χατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόϑεσιν εἰχότως περὶ τῶν αἰσϑητῶν 

ὑπομιμνήσχει πρῶτον, χαὶ ὅτι λέγεται τριχῶς, ἵνα τὰ χατὰ συμβεβηχὸς 
χωρίσας περὶ μόνων ποιήσηται τὸν λόγον τῶν ual? αὑτά, χαὶ τούτων τίνα 
μὲν πρώτως, τίνα ὃὲ δευτέρως ἐχάστῃ τούτων γινώσχεται αἰσϑήσει διδάξῃ. 20 
Ὑ \ ¥ [4 \ \ \ Ys Ἂν \ , 5] \ / \ \ 

ἄμφω μὲν yap xa αὑτὰ χαὶ τὰ ἴδια χαὶ τὰ xowd, ἀλλὰ πρώτως μὲν TH 

τῷ σι ἴδια, ἐπειδὴ χαὶ πρὸς ταῦτα ἰδιοτρόπως ἢ ἑχάστης τέταται οὐσία, δευτέρως 
δὲ τὰ χοινά, ὅτι σὺν τοῖς ἰδίοις πάντως χαὶ προηγουμένως χαὶ πληχτιχω- 
τέρως δρῶσιν εἰς τὸ αἰσϑητήριον. ἀλλὰ πῶς τὰ χοινὰ πασῶν εἶναι λέγει; 

μεγέϑους γὰρ χαὶ σχήματος μόναι ἀντιλαμβάνονται ὄψις χαὶ ἁφή. ἴσως μὲν 
οὖν τὸ πασῶν ἀντὶ τοῦ πλειόνων εἴρηται. μήποτε δὲ χαὶ μεγέϑους ἣ 2 

80 μὲν axon ἐναργῶς, χαὶ ὅτι μέγα ἢ μιχρὸν τὸ χατενεχϑὲν σὺν τῷ ἤχῳ 
χρίνουσα" ἤδη ὃὲ χαὶ ἢ ὄσφρησις χαὶ ἣ γεῦσις, τῷ χατὰ πλείω ἢ ἐλάττω 
υόρια μεταφερομένη 7 μὲν τοῦ εὐώδους ἢ ὃὲ τοῦ γλυχέος ἀντιλαμβανο- 
μένη. ἀλλὰ χαὶ τοῦ σχήματος ἴσως, εἰ χαὶ μὴ ἀχριβῶς, τῇ μεταφορᾷ 7 
τῶν αἰσϑήσεων ἣ τῶν αἰσϑητῶν γένοιτο ἂν χαὶ χατὰ ταύτας γνῶσις, ὅτι 

35 ἐξισάζουσί πως αἱ διαστάσεις 7 μία τις ὑπερέχει πολύ. ταύτῃ οὖν διαφέρει 
ἀλλήλων τὰ ἴδια χαὶ τὰ χοινὰ αἰσϑητά, τῷ τὰ μὲν μιᾶς εἶναι τὰ δὲ 80 

πλειόνων αἰσϑήσεων, χαὶ τῷ τὰ μὲν ἀνεξαπατήτως χινεῖν τὴν περὶ αὐτὰ 
αἴσϑησιν χατὰ φύσιν δηλαδὴ ἔχουσαν χαὶ ἀπὸ συμμέτρου τοῦ διαστήματος 

12 αἰσϑανομένης τῆς ψυχῆς] αἰσϑάνεται ἡ ψυχή a 14 οὐσιώδης --- πρόληψις] fort. οὐ- 

σιώδη --- πρόληψιν 20 διδάξοι A 25 τέταχται a 26 πληχτιχωτέρως correxi: 

TAntrxmtepws A: πλητικώτερον ἃ 32 ἀντιλαμβανομένη] fort. ἀντιλαμβάνεσϑαι 



σι 

10 

15 

20 

25 

30 

SIMPLICII IN L. DE ANIMA II 6 (Arist. p. 41847. 13. 16. 20] 127 

ἐνεργοῦσαν χαὶ μὴ παραποδιζομένην ὑπὸ τοῦ μεταξὺ σώματος, ὡς ὑπὸ πα- 35x 
΄ 57 εν no ~ ent ~ y 7 ~ \ χυνομένου ἀέρος ἢ ὄψις ἢ ἁπλῶς ὑπὸ τῶν ἔξωϑέν τινος (ταῦτα γὰρ παρα- 

ϑετέον, κἂν μὴ σαφῶς ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους νῦν λέγηται), τὰ δὲ οὐχ 
οὕτως ὑποπίπτειν ἀχριβῶς, ἐπειδὴ χαὶ προηγουμένως τῶν ἰδίων οὖσα 35 

ἑχάστη σὺν ἐχείνοις χαὶ τῶν χοινῶν ἀντιλαμβάνεται. χαὶ οὐχ ὥσπερ τὸ 
λευχὸν ἢ ὄψις οὕτω χαὶ τὸ μέγεϑος τοῦ δρωμένου χρίνει, ἀλλὰ ual ἀχριβῶς 
τοῦ χρώματος ἀντιλαμβανομένη τὸ σχῆμα παχυμερῶς γνωρίζει. ἐνίοτε χαὶ 
ἀπατωμένη. τὸ περιφερὲς edd ὁρῶσα χαὶ χεχλασμένον τὸ ὀρϑόν. χαὶ μή- 
ποτε ὡς παϑητιχώτερα χαὶ σωματιχώτερα τὰ ἴδια συμμετρότερον προσ- 
πίπτει σωματοειδεῖ γνώσει οὔσῃ τῇ αἰσϑήσει ἐξῃρημένα τοῦ φωτὸς διὰ 
τὴν πλείστην ἐχείνου ἐνέργειαν, ἀχριβῶς τῇ ὄψει ἐχείνου γινωσχομένου, τὰ 40 
δὲ χοινὰ αἰσϑητὰ εἰδητικώτερα κα ἀσυμμετρότερα εἶναι τῇ αἰσϑήσει, οὐχ 
¢ 1 ie ~ > Ψ πὰ ΤΥ ῇ la σ ς pe? ὡς μηδ᾽ ὅλως τῇ αἰσϑήσει, τῷ δὲ λόγῳ μόνῳ γνωριζόμενα ὥσπερ ἣ οὐσία, 
ἀλλ᾽ ὡς ual τῇ αἰσϑήσει μέν, οὐχ οὕτω δὲ ἐναργῶς ὡς τὰ ἴδια. 

Ρ. 418913 Ἡ δ᾽ ἁφὴ πλείους μὲν ἔχει διαφοράς. 

Ὅτι τῶν παϑητιχῶν ποιοτήτων αὕτη μάλιστα ἀντιληπτική, ἅτε χαὶ 45 
παϑητικωτάτη οὖσα τῶν αἰσϑήσεων. πολλαὶ δὲ αἱ παϑητιχαὶ ποιότητες, 
ὧν ἢ ἁφὴ ὡς ἰδίων αἰσϑητῶν γνωριστιχή, ϑερμότης ψυχρότης, ξηρότης 
ὑγρότης, σκληρότης μαλαχότης, τραχύτης λειότης, βαρύτης χουφότης, εἴπερ 
χαὶ αὗται παϑητιχαί. 

p.418216 ᾿Αλλὰ τί τὸ χεχρωσμένον ἣ ποῦ. 

Τίς μὲν ἢ χεχρωσμένη οὐσία ἀπατᾶται, διότι χατὰ συμβεβηχὸς ἢ οὐσία 
- > ΄ ΄ ~ “7 a 7 > ΄ \ ~ a ΄ Sew TH αἰσϑήσει γνωστή,. ποῦ δέ, διότι δευτέρως τὸ τοῦ διαστήματος αὐτῆς 

΄ ΄ σ \ nv > L4 χαταλαμβάνεται μέγεϑος, ἅτε xowov ὃν αἰσϑητόν. 

φι ὧϑ 

Ρ. 418220 Κατὰ συμβεβηχὸς δὲ λέγεται εἶναι αἰσϑητά, ϑῦν 

Ὅσα ὑπάρχει μὲν τοῖς αἰσϑητοῖς, αὐτὰ δὲ ἢ οὐδ’ ὅλως ἐστὶν αἰσϑητά, 
ὡς τὸ Διάρους εἶναι υἱὸν χαὶ ἢ οὐσία τῶν πραγμάτων, 7 οὔ τι γε τῇ 

νῦν ἐνεργούσῃ αἰσϑήσει, ὡς τὸ γλυχὺ τοῦ μέλιτος τῇ ὄψει. ταῦτα χατὰ 
4 > > \ ¢e 2 ~ > ~ be, , σ \ \ συμβεβηχός ἐστιν αἰσϑητὰ ὡς ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς ὑπάρχοντα: ὥσπερ χαὶ τὸν 5 

φαλαχρὸν ἰατρεύειν φαμέν, διότι τῷ ἰατρῷ τὸ φαλαχρῷ εἶναι ὑπάρχει. 
\ > \ \ 4 ~ ) CEN ~> 3 \ \ \ [« a zat οὐ τὸ συμβεβηχὸς μόνον τῷ xa’ αὑτὸ τοιῷδε, ἀλλὰ ual τὴν ὑποχει- 

Le 5 { vn Ἁ Qi 5 , on , \ \ ΤᾺ Lier 

μένην οὐσίαν, ἂν μὴ χαϑὸ οὐσία Ἢ τοιαύτη, χατὰ συμβεβηχὸς λέγομεν 

ὥσπερ χαὶ τὸν δεσπότην ἄνϑρωπον χατὰ συμβεβηχὸς χαὶ τὸν ἀνδριαντοποιὸν 

8 χαὶ ante χεχλασμένον om. A 10 ἐξηρημένου a 12 lacunam significavi 

21 χεχρωμένον a 22 χεχρωμένη a 25 εἶναι αἰσϑητὰ] αἰσϑητὸν prolato usque ad 

τοῦτο οὗ αἰσϑάνεται lemmate a ὅσα --- αἰσϑητοῖς S rubr.: om. Aa 26 αὐτὰ 68 — 

αἰσϑητά om. a 32 av om. A 
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λέγομεν, ὅτι οὐχ 4 ἄνθρωπος. οὕτως οὖν χαὶ ἣ οὐσία χατὰ συμβεβηχὸς 35y 
αἰσϑητή, ὅτι οὐ χαϑὸ οὐσία. ἀλλὰ πῶς τῷ λευχῷ, οὗ αἰσϑανόμεϑα, 

συμβεβηκέναι ἣ οὐσία ῥηϑείη ἂν εὐλόγως; τοὐναντίον γὰρ ἀληϑές. ἢ χαὶ 10 

ἀληϑέστερόν γε τοῦτο. χατ᾽ αὐτὸ γὰρ τὸ εἶναι χαὶ ὡς τοῦ εἶναι διὰ τῆς 
5 οὐσίας μεταλαγχάνον τὸ λευκὸν συμβέβηχεν αὐτῇ, ἢ δὲ οὐσία τῷ λευχῷ 

χατὰ τὸ αἰσϑητόν, προηγουμένως χαὶ xa αὑτὸ ὄντι αἰσϑητῷ, τῷ δὲ 
συνυπάρχειν τῷ λευχῷ xat αὐτὴ τοῦ αἰσϑητοῦ παραπολαύουσα, οὐ γι- 
γομένη δευτέρως αἰσϑητὴ ὡς τὰ χοινὰ αἰσϑητά, ἀλλὰ διὰ τὸ συνυπάρ- 
yey τῷ αἰσϑητῷ τοῦ λόγου ἐγειρομένου εἰς τὴν δοξαστικὴν περὶ αὐτῆς 

10 γνῶσιν. οὕτω δὲ χαὶ ὃ ἄνϑρωπος συμβεβηχέναι τῷ δεσπότῃ ἐν Κατηγορίαις 15 
εἴρηται. 

ὧν 

Ρ. 418223 Διὸ xat οὐδὲν πάσχει ἣ τοιοῦτον ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ. 

e 

Οὐδὲν πάσχει τὸ αἰσϑανόμενον ὑπὸ τοῦ λευχοῦ, ὃ λευχὸς Διάρους 
ς lf \ ἐστὶν υἱός, ὅτι οὐδὲ δευτέρως οὐδὲ ὅλως τὸ Διάρους εἶναι υἱὸν xa αὑτὸ 

f 15 αἰσϑητόν. εἰ 6& πρώτως xa αὑτὰ αἰσϑητὰ τὰ ἴδια (τὰ γὰρ χοινὰ εἰ xat 20 
x0)” αὑτά, ἀλλὰ δευτέρως, χαὶ αἴτια τὰ ἴδια τοῖς χοινοῖς τοῦ εἶναι αἰσϑητοῖς), 
χυρίως ἂν εἴη αἰσϑητὰ τὰ ἴδια: χαὶ δι᾿ ὅ, αὐτὸς προστίϑησιν, ὅτι ἢ ἑχάστης 
αἰσϑήσεως οὐσία πέφυχε πρὸς ταῦτα. πέφυχε μὲν γὰρ xal πρὸς τὰ χοινά, 
> PI] > ¢ « ΄ \ Χ Ζ δ, Pe ξ Χ Phas \ \ \ ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ExdoTH, χατὰ δὲ χοινοτέραν οὐσίαν" ὡς δὲ αὐτὴ χαὶ χατὰ τὴν 
ΩΝ ς Fe ae, \ \ > λ Ne , > δ (eae > 

20 τοιὸν ξαυτὴς OVGLAY πρὸς τὰ LOLA. διὸ χαὶ ἀναγχαιως εἰς τὴν SXAGTYS Ot- 
i > / > 2 ~ ~ 3 ? > ~ ΡΣ, > X ¢ ΄ 3 

χείαν οὐσίαν OVX Ex τῶν χοινῶν, ἀλλ᾽ ex τῶν ἰδίων εἰς THY ἑχάστης ava- 
, Pde ald σ \ ~ qQ? CEN 4 5 \ \ πεμπόμεϑα οὐσίαν, ὅτι πρὸς ταῦτα ual? αὑτὴν πέφυχεν. οὐ γὰρ πρὸς 2 

eve} ee WAp λλὸ δίς ~ Ay ete X \ AN ket > eh ἐρ μέγεθος ὡς ὄψις, ἀλλὰ πρὸς χρῶμα, ἐνεργείᾳ μὲν χατὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἐν 
~ ¢ ~~ ς \ ἣΝ ~ oa 2 ~ 

τῷ ὁρᾶν ἱσταμένη, πρὶν δὲ τῷ δύνασϑαι χαραχτηριζομένη, οὔτε ἀφ᾽ ἑαυτῆς 
μόνης χαὶ ἔνδοϑεν τελειουμένη, οὔτε ἔξωϑεν μόνον ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, ἀλλ᾽ 
ὑπὸ μὲν τούτου πάσχοντος τοῦ αἰσϑητηρίου ὅμοιον τῷ δρῶντι πάϑος, ζω- 

τικῶς δὲ τοῦ αἰσϑητηρίου πάσχοντος χαὶ τοῦ πάϑους εἰς εἰδητικὴν ἐνέργειαν 
αἀποτελευτῶντος, χατὰ προβολὴν λόγων γνωριζούσης τῆς αἰσϑητιχῆς ψυχῆς 

\ PLS \ \ \ \ 39> 5 “Ὁ ς / > \ 3? ot Χ is » τὸ αἰσθητὸν χαὶ χατὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἱσταμένης. ἐπεὶ δ᾽ οὖν χαὶ ἣ τε- 80 
if ΄ Εν, \ ΄ a7 Ε] oy oA \ “Ὁ > ΟΝ ΟΣ 87 80 λειότης ἑχάστης αἰσϑήσεως xat ἣ δύναμις χατ᾽ αὐτὸ τὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ὁρί- 

ἴδος, ζωτικῶς δηλαδὴ χαὶ ἐνεργητιχῶς χαὶ γνωστικῶς χαὶ διὰ ταῦτα 

bo σι 

ζεται ε 
~ ~ vy > ΄ \ ς \ ie BF «Κ᾽ ~ Vg 

οὐσιωδῶς τοῦτο οὔσης (οἰχεία γὰρ ἣ χατὰ φύσιν ἐνέργεια τῇ ἐνεργούσῃ 
οὐσίᾳ), εἰχότως ἐχ τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν εἰς τὴν ἑχάστης ἴδιον ἀναπεμιπόμεϑα 

\ οὐσίαν, ὡς ἐξ ἐναργεστέρου τοῦ συμβεβηκότος χαὶ σωματοειδοῦς ἐπὶ od- 
Φ χαὶ ζωτιχὸν χαὶ ἀσώματον χαὶ λόγῳ ληπτὸν ἀπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ. rs σι a = Se on ῶ Jay 

ἀπὸ G& τῆς ὄψεως ἀρχόμενος ὡς ἐναργεστάτης xal τιμιωτάτης αἰσϑήσεως 35 
Δα ἢ Ν᾽ ecu? - > ΄ >.) eS) \ Ni) 5. Ὁ. 5 ΚΣ ς 
διὰ τὸ ἀϑρόον τῆς ἐνεργείας, διὰ τὸ ἐνεργητιχὸν χαὶ ἐπ᾽ ἐλάχιστον παϑη- 
τιχόν, διὰ τὸ φωτοειδὲς χαὶ τὴν πρὸς ἥλιον ἀναλογίαν, ἐπειδὴ τοῦ δρατοῦ 
c Vv a/a 

q ὄψις, τί τὸ δρατὸν παραδίδωσιν. 

10 ἐν ΚΚατηγορίαις] Categ. 7 p. 7236 24 οὔτε] οὔτε γὰρ a 25 τελειουμένης a 
Daa NAR areal ἡ a3 OSes JS ἐπειδὴ scripsi: ἐπεὶ δὴ A: ἐπεὶ δὲ a 
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τιν χρῶμά te xat ὃ λόγῳ μὲν ἔστιν εἰπεῖν, ϑῦν p. 418226 Ὁρατὸν δέ ἐ 
γώνυμον δὲ τυγχάνει ὄν. 
σ 

ἀνώ 

Ἰλπειδὴ σῶμα πάντως τὸ αἰσϑητόν, δῆλον ὡς χαὶ τὸ ὁρατόν. τὸ δὴ 40 
δρατὸν σῶμα ἢ ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὸ xa ὃ λέγεται ἰδίως ὁρατόν, ὃ xa? 

5 αὑτὸ λέγει ὁρατόν, ἢ ἐπιχτήτως τὸ αἴτιον αὐτῷ τοῦ ὁρᾶσϑαι δέχεται, ὡς 

ὃ ἀὴρ διὰ τὸ φῶς ὁρώμενος. χαὶ τὸ ἐν αὑτῷ τὴν τοῦ ὁρᾶσϑαι ἔχον αἰτίαν 

τὸ μὲν ἐν φωτὶ μόνως δρᾶται, ὡς τὰ χρώματα χαὶ ὅσα οὕτως λαμπρά, 
Ὁ. Ὁ: \ Ἁ Ἃ Ὰ ) SOS, top X δι la > 

ὡς ἱχανὰ τὸ μεταξὺ διαφανὲς xat’ ἐνέργειαν τελειοῦν: τὸ δὲ μόνως ἐν 

σχότει, ὅσα τινὰ μὲν ἔχει λαμπρότητα, οὐχ οἵαν δὲ χαὶ φῶς ἀποδιδόναι, 45 
ce , ~ 5 i“ \ td \ 4 v f \ lg 

10 ὡς λεπίδες τινῶν ἰχϑύων χαὶ μύχητες χαὶ ξύλα ἔνια σηπόμενα καὶ χέρατα" 
X > \ > \ \ > Lf [ε ro > l4 X ¢ ͵ σ τὸ O& χαὶ ἐν φωτὶ χαὶ ἐν oxotet, ὡς πῦρ ἐν σχότει μὲν δρώμενον, ὅταν 
μήτε ἀλλαχόϑεν παρῇ φῶς. μήτε αὐτὸ ἱκανὸν ἢ πάντα τὸν μεταξὺ φω- 
τίζειν ἀέρα, ἐν 6& φωτί, ὅταν τὸ διαφανὲς ὑπ᾽ αὐτοῦ γίνηται ἐνεργείᾳ δια- 
paves, ἣ χαὶ ἐν ἡλιαχῷ ὁρᾶται φωτί, xdv μὴ συντελζ τι αὐτὸ πρὸς τὸ 

15 ὁρᾶσϑαι τὸ ἡλιαχὸν φῶς. ἔσται οὖν πᾶν τὸ δρώμενον ἤδη ἣ χατὰ ἐπί- 

χτητόν τινα δρώμενον τελειότητα ὡς τὰ χατ᾽ ἐνέργειαν διαφανῆ, ἣ συμφυὲς 50 
ἔχον τὸ ὁρώμενον" χαὶ τοῦτο ἢ οὐκ αὔταρχες, ἀλλὰ φωτὸς πρὸς τὸ ἐνεργείᾳ 

δρᾶσϑαι δεόμενον ὡς τὰ χεχρωσμένα, ἢ αὔταρχες ὡς πᾶν τὸ λαμπρὸν καὶ 
IN > \ \ ,ὔ X \ τς \ 5 > 4 ~ \ μ᾿ co πυρῶδες. ἀλλὰ χαὶ τούτου TO μὲν οἷον μὴ ἀποδιδόναι φῶς, TO δὲ οἷον 

> > ΄ \ ΄ ii δ Ἁ Ἁ ~ \ \ ~ ς l4 ς 

20 ἀποδιδόναι, χαὶ τούτου τὸ μὲν πρὸς τὸ πᾶν τὸ μεταξὺ τελειοῦν ἱχανόν, ὡς 
ς σ eer AN ν SEAN , id / \ 5 > Ὁ lA , ) ὃ ἥλιος ἀπὸ ἴσης ἀεὶ διαστάσεως ὁρώμενος χαὶ οὐχ ἀμυδρούμενός ποτε χαὺ 
αὗτόν, τὸ δὲ ὡς ποτὲ μὲν τελειοποιὸν τοῦ μεταξὺ πάντως διὰ τὸ μιήτε 
ἡμυδρῶσϑαι χαὶ μιχρὸν εἶναι τὸ μεταξύ, ὡς ἐν τῷ οἰχείῳ δρᾶσϑαι φωτί, 
ποτὲ δὲ ἢ Ov ἀμυδρότητα | ἢ διὰ τὴν πόρρω ϑέσιν οὐ φωτίζον τὸ μεταξὺ 80τ 

25 πᾶν" διὸ αὐτὸ χαὶ ἐν σχότει ὁρᾶται. ἔοιχε δὴ πᾶν τὸ ὁρώμενον 7 φῶς 
v7 Pal ~ Vv δὶ \ ~ \ \ “ \ γε σ \ \ εἶναι ἢ συγγενῶς ἔχειν πρὸς TO φῶς, TO μὲν TOP χαὶ ὁ ἥλιος διὰ τὸ γεν- 

νητιχὸν τοῦ φωτός, χαὶ πρὸς πᾶν δὲ τὸ λαμπρὸν τοῦ φωτὸς συγγένεια χαὶ 
éx τῆς αἰσϑήσεως ἐναργής᾽ ὡς εἰ ἐξ ὑποθέσεως ἐπιταϑείη τὸ ἐν χέρασι 

\ ~ ΄ , x SHEN ~ 5 a7 { #5 ~ + ΄ χαὶ τοῖς τοιούτοις λαμπρόν, χἂν αὐτὸ φῶς ἀποδοίη. ἤδη γοῦν ὥφϑη ξύλον ὅ 
80 ἐν νυχτὶ σεληναῖον εἰς τὸ ὅλον οἴχημα ἀποδιδὸν φῶς. ἀλλὰ χαὶ τὰ χρώ- 

ματα ὡς φῶτα τινα χατὰ [ἰλάτωνα χαὶ ὡς πέρατα τοῦ ἐν τοῖς στερεοῖς 

διαφανοῦς χατὰ ᾿Αριστοτέλην ual ὡς χινητιχὰ τοῦ χατ᾽ ἐνέργειαν διαφανοῦς 

χαὶ ὡς οὐχ ἄλλως ὁρώμενα 7 τῷ χαὶ αὐτὰ ὑπὸ τοῦ φωτὸς χαταλάμπεσϑαι 
δηλοῖ τὴν πρὸς τὸ φῶς αὐτῶν οἰχειότητά τε χαὶ συγγένειαν. ἀλλ᾽ ἐπὶ 

35 τὴν λέξιν ἰτέον. 

p- 418226 Ὁρατὸν δέ ἐστι χρῶμά τε χαὶ ὃ λόγῳ μὲν ἔστιν εἰπεῖν. 10 

Περιείληπται διὰ τούτων πᾶν τὸ xatP αὑτὸ ὁρατόν, ὁποῖον τό τε 
χρῶμα χαὶ ὃ λέγει ἀνώνυμον. τὸ γὰρ λαμπρὸν χαὶ πυρῶδες τοῦ φωτιστιχοῦ 

1 te om. A 5 ἀίδιον A 8 ἐν σχότει μόνως a 19 οἷον μὴ --- τὸ μὲν (20) om. a 

20 ὁρᾶται correxi: ὁρᾶσϑαι Aa 91 χατὰ [Πλάτωνα] Tim. 30 p. 610 32 χατὰ ‘Aptoto- 

τήλην] de sensu et sens. p. 409>11 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 9 
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ἐστι σημαντικόν, tod δὲ ἐν σχότει μόνῳ φαινομένου tod ἐν μύχησι καὶ 36r 
~ ~ ? 

hentow οὐχέτι. διὸ οὐκ ὠνόμασται πᾶν τὸ παρὰ τὸ χρῶμα ὁρατὸν χαϑ 
ζς lé YW. \ X SP ν pb] , 4 » NTF Κα \ Ἃ 

αὗτό, εἴτε μετὰ φωτὸς ἀεί, εἴτε ἐν μόνῳ σχότῳ, εἴτε χαὶ ἐν φωτὶ xat 15 

ἐν σχότῳ. 

5 p. 418229 Τὸ yap δρατόν ἐστι χρῶμα. 

᾿Αντὶ τοῦ τὶ δρατὸν εἴρηται νῦν τὸ ὁρατόν. ἐπὶ δὲ αὐτοῦ σαφηνίζει 50 

πᾶν τὸ χαϑ’ αὑτὸ ὁρατόν. τοῦτο γάρ ἐστι. φησί, τὸ ἐπὶ τοῦ xa αὖ- 
Ν ¢ ~ > AY \ ~ Ol ee r 4 oo χλλὰ \ ΄ τὸ ὁρατοῦ. οὐ γὰρ τὸ χρῶμα ἢ ἢ λαμπρότης, ἀλλὰ τὸ χεχρωσμένον 

χατὰ τὸ χρῶμα χαὶ τὸ λαμπρὸν χατὰ τὴν λαμπρότητα ὁρᾶται. χαὶ ἔστιν 

10 ἑχάτερον τὸ χεχρωσμένον τε χαὶ τὸ λαμπρὸν xa? αὑτὸ ὁρατόν, οὐ τῷ 
λόγῳ, διότι μήτε ἐν τῷ τοῦ χεχρωσμένου ὅρῳ τὸ ὁρατὸν ὡς οὐσιῶδες 
αὐτοῦ παραλαμβάνεται μήτε ἀπάπαλιν ὡς ἐπὶ τῶν xa αὑτὰ συμβεβηχότων, 

ἀλλ᾽ ὅτι ἐν αὐτῷ ἔχει τὸ αἴτιον τοῦ εἶναι δρατὸν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ 2% 

διαφανοῦς, τοῦ μὴ κατά τι ἑαυτῷ συμφυὲς ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐπίχτητον ὅρω- 

15 μένου φῶς. αἴτιον μὲν γὰρ εἰδητικὸν τοῦ δρᾶσϑαι τῷ χεχρωσμένῳ τὸ 
χρῶμα οὐχ ὡς χρῶμα, ἀλλ᾽ ὡς χινητικὸν τοῦ διαφανοῦς, συμφυῶς δὲ 

αὐτῷ ὑπάρχον. αἴτιον δὲ καὶ τὸ φῶς τοῦ ὁρᾶσϑαι τῷ ἀέρι, ἀλλὰ ποτὲ 

ἐπιγινόμενον χαὶ αὖ ἀπογινόμενον μένοντος τοῦ ἀέρος. ἐφ᾽ οἷς τῶν χαϑ᾽ 
αὑτὰ δρατῶν τὰς διαφορὰς παραδιδοὺς περὶ χρώματος λέγει πρότερον ὅρι- 

90 ζόμενος αὐτό, οὐχ ἣ χρῶμα, ὡς ἐν τῷ [Περὶ αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητῶν, 80 

ἀλλ᾽ ὁρατὸν διαφερόντως τῶν ἄλλων ὁρατῶν ὡς χινητικὸν τοῦ κατ᾽ 
5. Ὁ “ Lad \ Deen QU σ ΠΑ \ > BA 

ἐνέργειαν διαφανοῦς, tod περὶ αὐτὸ δηλαδή, ὅτε συμβαίνει xat αὐτὸ πεφω- 

τίσϑαι nat? ἐνέργειαν. διαφανὲς δέ ἐστι τὸ Gt’ ὅλου ἑαυτοῦ ποτὲ μὲν 
ἀφώτιστον ὄν, ποτὲ δὲ παρουσίᾳ τοῦ φωτίζοντος φωτιζόμενον. χαὶ τοῦτο 

25 nav’ ἐνέργειαν διαφανές, δυνάμει δὲ πρὶν 7 δέξασϑαι τὸ φῶς. τὸ δὴ χρῶμα 
περιχεϑὲν ὑπὸ τοῦ ἐνεργείᾳ διαφανοῦς χαὶ τῷ φωτὶ χαὶ αὐτὸ τελειωϑὲν 
χινεῖ τὸ ἐνεργείᾳ διαφανές, οὐχ ὡς ἀλλοιοῦν αὐτὸ ἢ τρέπον ἢ πάϑος ἐμ- 8ὕ 

ποιοῦν. ἴδιον γὰρ τοῦτο τῶν παϑητιχῶν ποιοτήτων τὸ χατὰ τροπὴν χαὶ 
΄ τυ τα - ΄ Bill bcd \ \ la ~ ΄ σ πάϑος ἐγγίνεσϑαι τοῖς δεχομένοις ὧν χαὶ τὰ γινόμενα δεῖται πάντα, ἵνα 

80 πρὸς τὴν τῶν εἰδῶν ὑποδοχὴν ἀποτελεσϑῇ ἐπιτήδεια, ἀποτελεσϑέντα δὲ οὐ 

χατὰ πάϑος ἔτι, ἀλλὰ χατὰ τὴν ἐνεργητιχὴν παρουσίαν ὑπὸ τῶν εἰδῶν τε- 
POR regan le \ ΠΣ ~ , ς \ ~ adh Pee λειοῦται. ws ἣ ζωὴ παραγίνεται τῷ σώματι, ὡς τὸ σχῆμα τῷ οἴκῳ, ὡς 

4 ὑγίεια, ὡς ἣ ἐπιστήμη τοῖς τούτων δεχτιχοῖς, χαϑάπερ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς 

Φυσιχῇῆς ἀχροάσεως διαχέχριται. ἵνα μὲν οὖν γένηται πρὸς χκαταδοχὴν φωτὸς 40 

35 ἐπιτήδειόν τι σῶμα, τῶν παϑητικῶν δεῖται ποιοτήτων γίνεται δέ, ὅτε χαὶ 

ἀὴρ ἢ ὕδωρ ἢ ὕαλος γίνεται: ἤδη δὲ ὃν ἐπιτήδειον, εἰ παρείη τὸ φωτίζον, 

ἀπαϑῶς καὶ χατ᾽ ἐνέργειαν τελειοῦται. αὐτὸ γὰρ τοῦτο ἐνέργειαι xal τε- 
λειότητές εἰσι τὰ εἴδη, ὡς al γε ποιότητες αἱ παϑητιχαὶ οὐχ ἁπλῶς εἰσιν 

5 post ὁρατόν add. ὃ λέγομεν a 9 σῶμα A 20 ἐν τῷ Περὶ αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητῶν) 
de Sensu et Sens. 3 26 περιχυϑὲν a 33 ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως] 

an ἐν τῷ ἑβδόμῳ ὃ v. Phys. Η ὃ 
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εἴδη, ἀλλὰ παϑητιχά, εἴπερ ἄρα, εἴδη, ὡς ἐν τῇ γενέσει συμπεφυρμένα καὶ 80: 
2 “ ΄- > y \ ~ ) tn? > , Q rv \ ~ SEEN ~ ἐν τῇ μεταβολῇ ἀναφαινόμενα χαὶ tod ἀτελοῦς ἀνάπλεα" διὸ χαὶ τῇ ἀπὸ 45 

τοῦ ἀτελοῦς ἐπὶ τὸ τέλειον μεταβολῇ συναναφαίνεται. ὅσα δὲ εἴδη χαὶ 
τελειότητες, ταῦτα ἐπιγίνεται χαὶ xat ἐνέργειαν χαὶ ἀϑρόως. διόπερ 
οὐχ δρατὸν ἄνευ φωτός. πεφώτισται γὰρ τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν διαφανές, οὗ 
χινητικὸν τὸ χρῶμα, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦ δυνάμει διαφανοῦς. μὴ γὰρ φωτισϑὲν 
μηδ᾽ ὑπὸ τοῦ xat’ ἐνέργειαν περιεχόμενον διαφανοῦς οὐχ ὁρᾶται. εἴρηται 
ὃὲ χαὶ ὅπως χινητιχόν, ὅτι οὐ χατὰ πάϑος καὶ τροπήν, ἀλλὰ κατ᾽ ἐνέργειαν 

\ r \ > \ ΄ By 3 r> ε ΄, c ~ a 
χαὶ τελειότητα χαὶ εἰδητικὴν παρουσίαν, odx οὐσιώδη, ὁποία ἣ τῆς ζωῆς, 50 

σι 

3 \ Ἃ A 5 Ἁ ~ 2) ἣν \ A \ 5 , oo ~ Sly 

10 ἀλλὰ χατὰ τὴν ἀπὸ τῆς οὐσίας xal μετὰ τὴν οὐσίαν προϊοῦσαν ἐνέργειαν, 

ὁποῖαι αἵ τε διαϑέσεις χαὶ ἕξεις. 

p.418b3 Διὸ περὶ φωτὸς πρῶτον ληπτέον. 

| \ ΄ ec Ys y ἈΝ ΄ω \ ΄ , nn ~ > nN σως μὲν yap, ὡς ἤδη ἔφαμεν, καὶ πᾶν τὸ ὁρώμενον 7 φῶς ἐστι ἢ 
συγγενές ἐστι πρὸς τὸ φῶς. τὸ δ᾽ οὖν χρῶμα ἐν φωτὶ πάντως δρώμενον μ 

~ ~ Ὁ ~ ~ Bld 

15 ἀναγχαῖον tov περὶ αὐτοῦ λόγον δείχνυσι τοῖς περὶ ὁρατοῦ τε χαὶ | ὄψεως 36v 
μαϑησομένοις. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τὸ φῶς τοῦ διαφανοῦς ἐστι τελειότης, προληπτέον 
τί τὸ διαφανές. οὐ γάρ ἐστι τὸ φῶς, ὡς ἣ νόησις, ἐμμένουσα τῇ προα- 

Fe oh Sh 5 , \ c yeh) se Y ~ 5 / 5) 7 PLE a \ \ \ γούσῃ αὐτὴν οὐσίᾳ xal ἢ αὐτὴ οὖσα τῇ οὐσίᾳ: GAN ἐνέργεια μὲν χαὶ τὸ 
~ 4 NN Ὁ, 5) A oes, ~ 4 4 Py SPE CA > x Pa bY φῶς, οὔτε ὃὲ ἢ αὐτὴ τῷ ἐνεργοῦντι οὔτε μένουσα ἐν αὐτῷ, οὐ μὴν οὐδὲ 

4 - oo l4 c iy 9.9 

20 ἀπεσπασμένη, GAN’ ἅμα te τοῦ προϊόντος αὐτὴ ἐχομένη χαὶ ἑτέρῳ ἐνδιδο- 9 μ ‘ 
, > , / ~ 

μένη; od χατὰ πάϑος ἀλλὰ χατὰ ἀϑρόαν τελειότητα, οἰχειότητος πανταχοῦ ὕ 
θεωρουμένης τῷ δεχτικῷ πρὸς τὸ ἐγγινόμενον, ὡς ἀφ᾽ Exatépov τὸ λοιπὸν 
γνωρίζεσϑαι. δυνάμει γοῦν ἐστι τὸ δεχτιχὸν τοῦτο, ὅπερ ἐνεργείᾳ τὸ ὃε- 
δεγμένον: ἐνέργεια δὲ χαὶ ὅρος χαὶ τελειότης ἣ xa? ἣν τὸ δεδεγμένον 

e bee mild 7, ~ \ > I > 4 SX \ / > ΟΕ 
ὁρίζεται φύσις, τοῦτο μὲν ἐνεργείᾳ, δυνάμει ὃὲ τὸ δεχτιχόν, οἷον ἣ ὑγίεια, τῷ σι 

χαῦ᾽ ἣν χαὶ τὸ ὑγιαῖνον χαὶ τὸ ὑγιασϑῆναι δυνάμενον, τοῦτο μὲν ἀτελῶς 
ἐχεῖνο δὲ τελείως, ὡς χαὶ τὸ δεχτιχὸν χαὶ τὸ δεδεγμένον τῇ ἐνδοϑείσῃ 
ἐνεργείᾳ δὁρίζεσϑαι. χαὶ 4 μὲν ἐπιστήμη ἀχολούϑως τῇ φύσει éx τοῦ ὅρου 10 
χαὶ τὰ ἐνεργείᾳ δριζόμενα γινώσχει χαὶ τὰ Sextind ὡς χατὰ ἀτελὲς αὐτοῦ 

80 ἴχνος χαραχτηριζόμενα: 6 δὲ ζητῶν ἔτι ἀπὸ τῶν αἰτιατῶν χαὶ ὡς πρὸς 
ἡμᾶς πρώτων ἐπὶ τὰ φύσει πρῶτα χαὶ αἴτια ἀνιὼν καὶ ἐκ τῶν ἀτελῶν 
ἐπὶ τὰ τέλεια, ἀπὸ τούτων γνωρίζει τὴν τελειότητα. ἐχ δὴ τοῦ διαφανοῦς 

ὡς ὕλης ὑπεστρωμένου τῷ φωτὶ χαὶ χατ᾽ αὐτὸ τελειουμένου, ὅτε χαὶ ἐνερ- 
γείᾳ γίνεται διαφανές, ὁποῖον τὸ φῶς γινώσχομεν, ὅτι τῷ πεφωτισμένῳ 

35 ἀλλ᾽ οὐ τῷ εἴδει προηγουμένως προσβάλλει ἣ αἴσϑησις. ἐρεῖ δὲ χαὶ αὐτὸ 15 
τὸ εἶδος ἐναργέστατα" τί γὰρ ἂν εἴη φωτὸς ἐναργέστερον; ἣ μὲν οὖν ἁπλῆ 
τοῦ φωτὸς ἰδιότης χαὶ τῇ νοήσει ἡμῶν χατὰ ἁπλῆν ἐπιβολὴν Ex τῆς αἱ- 
σϑήσεως γίνεται γνώριμος" ὅτι GE ἀσώματον χαὶ ὅτι οὐ πάϑος ἀλλ᾽ ἐνέργεια, 

7 ὑπὸ om. A 12 dextéov a 15 ct A 16 ἐπεὶ correxi: ἐπὶ Aa 17 προσα- 
γούσῃ a 20 ἑτέρωϑεν a 92 ἐπὶ om. A 33 ὅτι a 35 προσβάλλει correxi: 

προβάλλει Aa 
Q* 
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συλλογιζόμεϑα, τὸ μὲν δι’ ὅλου tod διαφανοῦς ἰὸν αὐτὸ ὁρῶντες, τὸ δὲ διὰ 36v 

τὴν ἄχρονον ἀπουσίαν καὶ παρουσίαν. τὰ γὰρ πάϑη ἐν χρόνῳ παραγίνεταί τε 
\ Wee) [4 a \ 7 2.35 ΄ b) ~ , v ak OY. 

χαὶ ἀπογίνεται, καὶ τὰ σώματα ov ἀλλήλων od χωρεῖ τά γε evvka* ἔνυλον 

δέ, εἴπερ σῶμα, τὸ ἀπὸ τοῦ φωτὸς πῦρ, ἀλλὰ καὶ τὸ δεχτιχὸν αὐτοῦ ὃ ἀήρ- 20 

5 dpa οὖν οὐσία ὡς ἢ ἀπὸ τῆς ψυχῆς τῷ σώματι ἐνδιδομένη ζωή; ἀλλ᾽ εἰ 

χαὶ ἢ ζωὴ ἀϑρόως ἐγγίνεταί τε χαὶ αὐτὴ τῷ σώματι καὶ αὖ ἀπογίνεται, 

προηγεῖσϑαι ὅμως ἀνάγκη τὴν διεξοδιχὴν tod συνϑέτου γένεσιν, καὶ τῇ 

ἀπουσίᾳ ἕπεσϑαι τὴν φϑοράν. ἀλλὰ χαὶ τῶν ἐναντίων δεχτικὴ ἢ ζωή" 

χαὶ ἐναργῶς δὲ τὸ ζῷον οὐσία, ὥστε χαὶ τὸ δριστιχὸν αὐτοῦ εἶδος ἢ ζωή. 

10 οὔτε δὲ 6 πεφωτισμένος ἀὴρ ὡς πεφωτισμένος οὐσία, χαϑάπερ οὐδὲ ὃ ἐπι- 
΄ id 3X ~ > ΄ὔ mal oh is 5 X Ral \ ~ >> 

χτήτως ϑερμανϑείς, οὐδὲ τῶν ἐναντίων ἢ αὐτὸς δεχτιχὸς ἢ TO φῶς, οὐὸξ 

προηγεῖταί τις τῆς παρουσίας αὐτοῦ μεταβολὴ ἢ τῇ ἀπουσίᾳ ἐπαχολουϑεῖ. 

to on 

2 

ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτὸ τοῦτο ἐνέργεια, οὐχ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ ἐγγινομένη τῷ δια- 

φανεῖ, χωριστῶς δὲ αὐτῷ παροῦσα χαὶ τελειοῦσα αὐτὸ, οὐδέποτε τοῦ 

15 προάγοντος αὐτὴν χωριζομένη, GAN ἐχείνῳ ἐνιδρυμένη, καὶ ἐχείνου ἐχομένη. 
΄ - , 

διὸ χαὶ τούτῳ μὲν μεϑισταμένῳ συμμεϑίσταται, οὐχέτι δὲ τῷ δεχομένῳ 
ς ~ / , . 

δπωσοῦν μεταβαλλομένῳ συμμεταβάλλεται. 

ν. 418ν4 Διαφανὲς δὲ λέγω, ὃ ἔστι μὲν δρατόν, οὐ xa} αὑτὸ δὲ 80 

: Opa 
/ 

TOY. 

20 Ὁρᾶται μὲν τῷ φωτὶ οὐ τὸ διαφανὲς μόνον, ἀλλὰ xual τὸ χεχρωσμένον. 8 
‘ " 9 

ἢ διαφορὰ δὲ ὅτι τὸ μὲν ὡς πεφωτισμένον δρᾶται μόνον τὸ διαφανές, χαϑὸ 
Ν l4 \ \ \ (2 f \ Ὁ Ἂν QQ? Ἐν ς f διαφανές, τὸ δὲ χαὶ ὡς χεχρωσμένον. διὸ τοῦτο μὲν xa) αὑτὸ δρατόν, 3 

ὡς ἐν τῇ οἰχείᾳ φύσει ἔχον τὸ χρῶμα, ὅπερ ἦν ἐν τῷ φωτὶ δρώμενον, 

τὸ δὲ διαφανὲς οὐ xa αὑτό, διότι ἐπίχτητον αὐτῷ τὸ φῶς. ὅπερ ἦν 7 ' 7 

25 μόνον ὡς ἐν διαφανεῖ ὁρώμενον. χἄν τὸ αὐτὸ γὰρ διαφαίνῃ xat χέχρωσται 
( 4 

ὡς χέρας χαὶ γύψος, GAN ὡς διαφανῇ χαὶ ταῦτα μόνως ὁρᾶται τῷ φωτί. 

ἀλλὰ τίς ἢ φύσις τοῦ διαφανοῦς; οἷδε μὲν 6 ᾿Αριστοτέλης ἐν ἑτέροις χαὶ ἢ » ( 

τὸ ὡρισμένον διαφανές, ἐνταῦϑα δὲ 6 λόγος αὐτῷ περὶ τοῦ ἀορίστου δια- 
:) i) 

avods, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐπιχτήτως δι᾿ ὅλου ἑαυτοῦ ἢ xal ἀφ᾽ Eavtod deyo- 40 ? 7 
30 μενον τὸ φῶς χαὶ οὕτω γινόμενον ὁρατόν. χαὶ αὕτη ἣ τοῦ διαφανοῦς 

φύσις, ἣ πρὸς φωτὸς ὑποδοχὴν δι’ ὅλων τῶν ταύτῃ πεφυχότων ἐπιτη- 

δειότης- 

Ρ. 418ν9 Φῶς δέ ἐστιν ἣ τούτου ἐνέργεια τοῦ διαφανοῦς, H δια- 

φανές. 

35 Οὕτως αὐτοῦ ὡς τελειωτιχή, GAN οὐχ ὡς ax αὐτοῦ πάντως προϊοῦσα. 
\ Ὁ TN / >) ΔΑ ς Ug / \ 2 

τὸ δὲ ἢ διαφανές, ἐπειδὴ ὡς τοιούτου τελειότης TO φῶς. 

0 τῷ σώματι χαὶ αὐτὴ ἀϑρόως ἐγγίνεταί te ἃ 10 τοῦτο A 27 ἐν ἑτέροις] de Sensu 

et Sens. ¢ 31 ἡ] οὐ a 35 πάντη a 



10 
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p.418»10 Δυνάμει δὲ ἐν ᾧ ἐστι, καὶ τὸ σκότος. 8θν 

Ἐν ᾧ τῶν διαφανῶν τὸ δυνάμει, ἐχεῖ χαὶ τὸ σχότος, ἐπειδὴ nat 46 

τὸ οὐράνιον σῶμα διαφανὲς εἴρηταί τε χαὶ ἔστιν, ὃ ἀεὶ ἐνεργείᾳ ἐστίν, 
ὡς ἐν αὑτῷ xal τὴν φωτὸς ποιητιχὴν ἔχον αἰτίαν: ἅμα γὰρ φωτι- 

στικόν τε χαὶ διαφανὲς τὸ οὐράνιον. διὸ χαὶ εἰ ὑπὸ τοῦ χώνου τῆς 
Τῆς παραποδίζεταί τι μόριον αὐτοῦ τῷ ἡλιαχῷ χαταλάμπεσϑαι φωτί, ἀλλ᾽ 

οὔ τι γε ἐν σχότει διὰ τὸ οἰχεῖον φῶς. ἐν ᾧ δὲ τὸ δυνάμει ὡς ἐν ἀέρι. 

ἐν τούτῳ οὐ τὸ φῶς μόνον ἀλλὰ χαὶ τὸ σχότος. εἰ μὲν οὖν στέρησις 50 

φωτὸς τὸ σχότος, οὐ χατὰ δύο δυνάμεις τὸ διαφανὲς ὃτὲ μὲν τῷ φωτὶ 

ὃτὲ δὲ τῷ σχότει ὑπέστρωται, ἀλλὰ χατὰ τὴν αὐτὴν τῷ μὲν τελειοῦσϑαι 

τῷ φωτί, τῷ δὲ μὴ τῷ σκότει" εἰ GE μὴ στέρησις, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἐνέργεια 
τῆς γῆς, οὐ τῷ ἀντιφράττειν ποιούσης τὸ σχότος, ἀλλὰ τῷ τινὰ ἰδιότητα 

ἐνδιδόναι ἐναντίαν τῷ φωτί, χαϑάπερ ἔχει τὸ ψυχρὸν πρὸς τὸ ϑερμὸν χαὶ 
τὸ μέλαν πρὸς τὸ λευχόν, διτταὶ χαὶ at δυνάμεις ἀμφοῖν ἔσονται, ἣ μὲν 

χατὰ τὴν πρὸς τὸ φωΪτίζεσϑαι, ἢ δὲ χατὰ τὴν πρὸς τὸ σχοτίζεσϑαι ἐπι- ὃ7: 
τηδειότητα᾽ οὐ γὰρ ἐν ἀπουσίᾳ μόνῃ τοῦ φωτὸς τὸ σχότος, ἀλλὰ ual πα- 

ρουσίας τινὸς δεήσει. ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλης στέρησιν αὐτὸ τίϑεται. κἄν γὰρ 
ἐναντίον αὐτὸ λέγῃ; οὐχ ὡς εἶδος εἴδει ἀντιτιϑείς, ἀλλ᾽ ἵνα py ὡς στέρησιν 
ἕξει, ὡς δὲ στέρησιν εἴδει ἀντιτιϑῶμεν αὐτό. πῇ μὲν γὰρ ἄμφω εἰς ἄλληλα 
μεταβάλλει 4 τε στέρησις χαὶ τὸ εἶδος, πῇ δὲ ἀδύνατον ἢ ἀπὸ στερήσεως 5 

εἰς ἕξιν. 

p.418b11 Τὸ δὲ φῶς οἷον χρῶμά ἐστι τοῦ διαφανοῦς. 

Διότι ὡς τὰ χεχρωσμένα χατὰ τὸ χρῶμα οὕτω τὰ διαφανῇ χατὰ 
τὸ φῶς ὁρᾶται. οὐ χρῶμα δὲ ὅμως, ἀλλ᾽ οἷον χρῶμα, διότι μὴ ὡς τὸ 10 
χρῶμα τοῖς χεχρωσμένοις συμφυές, οὕτω τοῖς διαφανέσι τὸ φῶς, 1 διαφανῆ, 
ὑπὸ δὲ πυρὸς ἢ τοῦ χρείττονος ἐγγίνεται σώματος. ὡς γὰρ ἐλέγομεν, οὐχ 
ἦν τοῦ διαφανοῦς ἐνέργεια ὡς bx αὐτοῦ, GAN ὡς τελειωτικὴ αὐτοῦ. τὸ 
μι > , > \ σ ls ΜΝ \ > / > PH {7.4 b) ~ δὲ οὐράνιον et καὶ ἅμα φωτιστιχόν τέ ἐστι xat διαφανές, GAA ἕτερον αὐτῷ 

τὸ διαφανεῖ τε εἶναι χαὶ φωτιστιχῷ. 

ν. 4180υ14 Ὅτι οὔτε πῦρ οὐϑ᾽ ὅλως σῶμα. 

5 \ ~ ~ > \ \ ~ A ~ > , \ \ = 

Od περὶ tod διαφανοῦς, ἀλλὰ περὶ τοῦ φωτὸς τοῦτο ἐπάγων χαὶ πρὸς 1 

τὸν Ἰίμαιον ἀποτεινόμενος" παρ᾽ ᾧ ὅπως πυρὸς εἶδος λέγεται τὸ φῶς, χαὶ 

ὅπως τὸ μεϑημερινόν τε φῶς καὶ τὸ τῆς ὄψεως ῥεῦμα συμπαγὲς γενόμενον 
ᾳ - , 9 i, > ~ Ἰ ΄, d 6 ape \ Τί 

ἕν σῶμα συνίστασϑαι λέγεται, ἐχ τῶν ἸΙαμβλίχου ληπτέον εἰς τὸν {ίμαιον 

ὑπομνημάτων. 

1 ἐν οἷς τοῦτό ἐστι ἃ 2 ἐν ᾧ τῶν διαφανῶν — σχότος OM. ἃ 13 ἐναντία A 

18 αὐτῷ a 29 τὸ correxi: τῷ Aa 31 πρὸς tov Τίμαιον] Tim. 16 p. 45 



134 SIMPLICH IN L. DE ANIMA II 7 [Arist. p. 4180 16. 17. 18] 

p.418>16 ᾿Αλλὰ πυρὸς ἢ τοιούτου τινὸς παρουσία ἐν τῷ διαφανεῖ. 3% 

Τὸ το τοιούτου τινὸς χατὰ μόνον ἀχουστέον τὸ ee τὴν δὲ 

παρουσίαν οὐ τοπικὴν ἀλλὰ geno τοῦ δεχομένου χατὰ ὍΝ epee epi 20 

τοῦ φωτίζοντος ἐνέργειαν, οὐχ εἰς πάϑος ἀποτελευτῶσαν ἀλλ᾽ εἰς ἐνέργειαν. 

tA 

5 p.41817 Οὐδὲ yap δύο σώματα δυνατὸν ἅμα ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι. 

Ὡμολογημένως τὰ ἔνυλα. πῶς οὖν ἐν τῷ ἀέρι τὸ πύρειον φῶς; οὐδὲ 
/ id Le 4 € 

γὰρ κατ χεημστιξύ τα διὰ τῶν πόρων ἀλλήλων δίεισιν, ὡς 6 Πρόχλος ὑπο- 

τίϑεται, χαὶ ὅτι χαὶ ὅλος πεφωτισμένος δρᾶται ὃ ἀὴρ δι᾿ ὅλου Eavtod, χαὶ 3 

ὅτι οὐχ ἂν ἢ τοῦ φωτὸς ἐσώζετο πρὸς τὸ αἴτιον ἑαυτοῦ συνέχεια, χαὶ ὅτι 

10 οὐ χατὰ πᾶν ἂν Eavtod μόριον τὸ φωτίζον ἐνήργει παραποδιζόμενον ὑπὸ 
ῳ > εὖ ᾿ ΨΚ) δι ταν > pode» δ δ «6 τῷ 2 ΄ > ΄ 

τοῦ ἀντιτυποῦντος, οὔτ᾽ ἂν ἣ ὅλη αὐτοῦ ὑφ᾽ ἡμῶν ἐβλέπετο ἐπιφάνεια, 
σ > I \ ~ la ~ > ~ 

Hs χαὶ τῶν τ Πὰν τ Τοῦ ἀχτίνων διὰ τῶν πόρων τοῦ Siaipaivad 

ἰουσῶν. τίς δ᾽ dy χαὶ εἴη χατὰ φύσιν τοῦ pe χίνησις; oe γὰρ ὃν 

ἕξει τινά. GAN οὔτε ἣ χύχλῳ᾽ μάλιστα yap ἣ ἐπ’ εὐϑείας αὐτῷ προσή- 
- 4 \ Choo, > ΄ > , \ ον \ ς ΄ 

15 xetv δοχεῖ: οὔτε μὴν ἣ ἐπ᾽ εὐϑείας: ἐναντίαι γὰρ αἱ ἄνω χαὶ αἱ χάτω 30 

χαὶ οὐκ ἄμφω τῷ αὐτῷ, τὸ δὲ φῶς χαὶ ἄνω χαὶ χάτω χαὶ εἰς τὰ πλάγια 

ὁμοίως. πῶς γὰρ ἂν χαὶ ἄχρονός τις εἴη χίνησις; εἴη γὰρ ἂν ϑάττων 

χαὶ τῆς τοῦ ὅλου οὐρανοῦ, ἐν τέτταρσιν ὥραις ἐχείνης τὴν ξξάγωνον περι- 

φερομένης, τοῦ δὲ ἀστρῴου φωτὸς ἅμα τῇ ἀνατολῇ ἀνεπαισϑήτως, ὡς ἂν 

90 αὐτοὶ φαῖεν, ἐπεὶ χατὰ ἀλήϑειαν, ἀϑρόως πανταχοῦ ὄντος. 

p.418b18 Δοχεῖ τε τὸ φῶς ἐναντίον εἶναι τῷ σχότει. 34 

Καὶ τοῦτο τείνει πρὸς τὸ thy φύσιν ἐμφῆναι τοῦ φωτὸς οὐ σωματιχὴν 42 

οὖσαν, ἀλλ᾿ ἐν τελειότητι τὸ εἶναι ἔχουσαν. ἐν ἀπουσίᾳ μὲν γὰρ χαὶ στε- 

ρήσει 6 σχότος, ἀλλ᾽ οὐ σώματος: οὔτε γὰρ ἐλάττονα χατέχει τόπον ὃ 

25 σχοτισϑεὶς ἀὴρ οὔτε μανότερος γεγονὼς φαίνεται, οὔτ᾽ ἂν ἀϑρόα ἐν τῇ 

χαταδύσει τοῦ ἡλίου ἢ ἐν τῇ χατασβέσει τοῦ πυρὸς ἐγίνετο σώματος το- 4 

πιχὴ μετάστασις: GAR ὡς 6 σχότος φωτός ἐστι στέρησις, ὃ δὴ ἕξιν χαλεῖ 

ὡς τελειότητα τοῦ μετέχοντος, ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ SOS οὕτω τὸ φῶς 

ἣ τούτου παρουσία ἐστί, παρουσία μὲν ἢ ἕξις χαὶ τελειότης λεγομένη, τού- 

80 tov δὲ τοῦ πυρὸς 7 τινος τοιούτου (τὸς yap ἐχεῖνο ἀποδέδοται), διότι 

χατὰ τὴν δραστήριον αὐτοῦ πρύεισο ἐνέρ γξιαν. εἰπὼν δὲ τὸ φῶς οἷον 

Xp@ μα εἶναι τοῦ διαφανοῦς, αὐτὸ xa αὑτὸ ἄχρουν εἶναι λέγει τὸ διαφανές" 50 

οὕτω γὰρ ἂν χαὶ δέχοιτο χαλῶς τὸ ἐπίκτητον οἷον χρῶμα, οὐ Τορατοῦν 

ζοντος τοῦ οἰχείου τῷ ἐπεισιόντι. οὐ μόνον δὲ ἄχρουν, ἀλλὰ χαὶ ἀόρατον 

35 ἢ μόλις ὁρώμενον εἶναι λέγει τὸ διαφανὲς χωρὶς φωτός, ὅτε χαὶ σχοτεινὸν 

αὐτὸ φαμέν, ἀόρατον μὲν ὑπάρχον ὡς κατ᾽ ἐπιβολὴν οὐχ ὁρώμενον" ἐπεὶ 

. 

5 ἅμα δυνατὸν a 20 ἀϑρόως om. ἃ 24 ἔλαττον ἃ 25 μανώτερος ἃ 

32 ἄχρουν correxi: ἄχρονον Aa oo ὅτι a 
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δὲ ὅλως ὅτι σχότος ἢ ὄψις ἐστὶν ἢ χρίνουσα, ὥσπερ καὶ πᾶσα αἴσϑησις 37 
τὴν στέρησιν τοῦ οἰχείου αἰσϑητοῦ. οὐ τῷ δρᾶν τι τὸ σχότος ἢ ὄψις χρί 7 ρη Ξ τοῦ, ᾧ Op ἢ ς ἢ οψις χρί- 
νουσα, GAN αὐτῷ τῷ μὴ ὁρᾶν ἐν τῷ πειρᾶσϑαι | ὁρᾶν συναισϑανομένη 37v 
αὐτοῦ, διὰ τοῦτο μόλις ὁρώμενον. χαὶ τοῦτο ἴδιον τοῦ ἄνευ φωτὸς διαφα- 
γοῦς τὸ ὁπωσοῦν ὁρᾶσϑαι, εἰ καὶ μὴ κατ᾿ ἐπιβολήν. ὡς τά γε χρώματα 
ἀόρατα μὲν καὶ αὐτὰ χωρὶς φωτός, GAN οὐδὲ πειρωμένοις ὁρᾶν παρέχεται 
ὁποιανοῦν ἑαυτῶν συναίσϑησιν. 

΄ Χ \ iy 

p- 418>31 Ἡ yap αὐτὴ φύσις δὃτὲ μὲν σκότος OTE δὲ φῶς ἐστιν. 

Ὺ ΄ «. 5 \ δὴ 7 id ~ ~ μ᾿ fel \ , \ >. Ἢ αὐτὴ μὲν φύσις ἣ τοῦ διαφανοῦς. ἔστι δὲ OTE μὲν σχότος OTE δὲ 
φῶς ὡς δεχτιχὴ παρὰ μέρος ἑχατέρου. 

Ρ.41941 Οὐ πάντα δὲ δρατὰ ἐν φωτί. 

Τὰ γὰρ λαμπρὰ μέν, οὐχ οἷα δὲ χαὶ φῶς ἐχπέμπειν, ἅπερ ἀνώνυμα 
ἔλεγεν, ἐν σχότει ὁρᾶται. ἀλλὰ πῶς μόνον τὸ οἰχεῖον ἑχάστου χρῶμα 
ἐν φωτὶ ὁρᾶσϑαι λέγει; χαίτοι καὶ τὸ διαφανὲς φωτισϑὲν ὁρᾶται. ἢ τὸ δια- 

φανὲς οὐχ ὡς ἐν ἄλλῳ ἄλλο ὁρᾶται τῷ φωτί, χαϑάπερ τὸ χρῶμα, χατ᾽ 
αὐτὸ δὲ τὸ φῶς ἐντελέχειαν ὃν τοῦ διαφανοῦς. εἰρηχὼς δὲ ὅπως χαὶ τὸ δια- 
φανὲς ὁρᾶται, ὅταν ἢ ἐντελεχείᾳ διαφανές, χαὶ ὅπως τὰ χρώματα, ἐφεξῆς καὶ 
τὰ ἐν σχότει ὁρώμενα παραδίδωσιν, οἷον τὰ πυρώδη, φησί, χαὶ λάμποντα, 
οὐχ ὥστε φῶς ποιεῖν (οὐχέτι γὰρ ἂν ἐν σχότει ὁρῷτο), GAN ὡς ἄνϑραχες 
χαὶ νέφη ἐρυϑρὰ χαὶ at πυγολαμπίδες χαὶ ὅσα ἄλλα ἄνευ τοῦ φῶς ἀφιέναι 
ἐν σχότει διαλάμπει. ὧν οὐδενὸς οὐδὲ τὸ οἰχεῖον ὁρᾶται χρῶμα, μόνον 

~ > δὲ τὸ λαμπρόν, ἐπειδὴ χαὶ τὸ τούτων χρῶμα ἐν φωτὶ δρᾶται, λάμπει OF 
ταῦτα ἄνευ φωτός. 

Ρ. 41910 Av ἣν μὲν οὖν αἰτίαν ταῦτα δρᾶται, ἄλλος λόγος. 

Αὐτὸς μὲν οὐ προστίϑησι νῦν τὴν αἰτίαν, δήλη δέ: διὰ γὰρ τὸ προη- 
γουμένως δρατὸν εἶναι τὸ φῶς χαὶ τὸ τοῦ φωτὸς ἀποδοτιχὸν λαμπρόν. τὸ 
μὲν οὖν οὕτω λαμπρὸν χαὶ αὐτό ἐστιν ὁρατὸν χαὶ διὰ τοῦ φωτὸς χαὶ τῷ 
διαφανεῖ χαὶ τοῖς ἐν φωτὶ ὁρωμένοις αἴτιον τοῦ ὁρᾶσϑαι γίνεται. τὰ δὲ 
μὴ τοιαύτην ἔχοντα τὴν λαμπρότητα ὡς δυνατὴν ἀποδιδόναι φῶς ἄλλοις 
μὲν τοῦ δρᾶσϑαι οὐ γίνεται αἴτια, αὐτὰ δὲ διὰ τὴν λαμπρότητα δρᾶται χαὶ 
ἐν σχότει μόνῳ, διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ φωτὸς χαταλαμπόμενα THY οἰχείαν μὴ ἐχ- 
φαίνειν λαμπρότητα. ὡς προηγουμένως μὲν ὁδρᾶσϑαι τὸ χαὶ φωτὸς αἴτιον 
λαμπρόν, δευτέρως δὲ τὸ φῶς χαὶ τὰ ἐντελεχείᾳ διαφανῆ, χαὶ τρίτως τὰ 
χεχρωσμένα" χαὶ ταῦτα ὑπὸ τοῦ φωτὸς τελειούμενα χατὰ τὴν πρὸς αὐτὸ 
συγγένειαν, εἴτε φῶτα ἄττα καὶ τὰ χρώματα χατὰ [Πλάτωνα ὄντα, εἴτε 
πέρατα τοῦ ὡρισμένου ὑπάρχοντα διαφανοῦς: ἐπὶ δὴ τούτοις ἄλλως τὰ ἐν 

λέγειν ἃ 20 φωτὸς A! 35 χατὰ [Πλάτωνα] Tim. 30 p. 67C 
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σχότει ὁρώμενα, χαὶ ἐπὶ πᾶσιν ἄλλον τρόπον αὐτὸ TO σχότος. συμπεραι- ὃν 

γόμενος δὲ τὰ περὶ χρώματος παραδεδομένα γράφει χαὶ τάδε. 

~ x ~ \ τὰ > 4 ne \ Or , 
p- 419 a9 Todto Yap Ἢν αὐτῷ TO χρώματι Etyat TO χινητιχῷ ειναι 

ry 

τοῦ xat ἐνέργειαν διαφανοῦς. 

( ε ~ κυ» A 5 ᾿] 5 e la e - X ς ~ ~ la 5 ὡς ὁρατῷ δηλαδὴ ἀλλ᾽ ody ὡς χρώματι, ἁπλῶς δὲ ὁρατῷ τῷ χρώ- 36 

ματι" χαὶ τοῦτο ὅταν χαὶ αὐτὸ ὑπὸ φωτὸς τελειῶται, ἐπεὶ τὸ ἐν σχότε! 
id X VF 4 5 wa aid X δ X ~ χείμενον τὸν ἔξωϑεν πεφωτισμένον οὐ xtvet ἀέρα. τὸ δὲ φωτισϑὲν χινεῖ 

> ς ~ 5} ἐ Nea ΄ 5 5. 7 \ \ X ~ 
οὐ παϑητικῶς, ἀλλ᾽ ὡς xat τὸ φωτίζον xat ἐνέργειαν. χαὶ γὰρ τὸ χρῶμα 

τελειωϑὲν τῷ φωτὶ ἐνεργεῖ nal αὐτὸ εἰς τὸ ἐνεργείᾳ διαφανὲς οὐ κατὰ 
10 πάϑος ἀλλὰ χατ᾽ ἐντελέχειαν, οἷον φωτοειδῇ τινα ἐνδιδὸν αὐτῷ ἐνέργειαν. 40 

ἐνδίδωσι δὲ xa? αὑτὸ τελειωϑὲν ὑπὸ τοῦ φωτὸς χαὶ τελειωϑέντι τῷ δια- 
φανεῖ, ὡς διὰ μέσου τοῦ ἐνεργείᾳ διαφανοῦς τὴν ὄψιν ἀλλ᾽ οὐ πρώτως ᾿ 
χινεῖν, διὰ τὸ συνεργεῖν χαὶ τὸ διαφανὲς πρὸς τὴν τῆς ὄψεως χίνησιν ὑπὸ 
τοῦ δρωμένου χρώματος, χαϑάπερ χαὶ ὃ μοχλὸς πρὸς τὴν τοῦ λίϑου ὑπὸ 

15 τῆς χειρὸς χίνησιν. καὶ τούτου σημεῖον τὸ ἐπιτεῦὲν αὐτῇ τῇ ὄψει τὸ χε- 
χρωσμένον μὴ ὁρᾶσϑαι, ὡς ἄνευ τοῦ διαφανοῦς μὴ οἷόν te ὃν χινεῖν 
τὴν ὄψιν. 

p. 419418 ᾿Λλλὰ τὸ μὲν χρῶμα κινεῖ τὸ διαφανές, οἷον τὸν ἀέρα, 45 

ὑπὸ τούτου δὲ συνεχοῦς ὄντος χινεῖται τὸ αἰσϑητήριον. 

20 Κινεῖται μὲν ὑπὸ τοῦ χρώματος τὸ διαφανὲς ὡς μεταλαμβάνον τῆς 50 

ἀπ’ αὐτοῦ ἐνεργείας, ual κινεῖ τὸ αἰσϑητήριον ὡς μεταδοτιχὸν τῆς αὐτῆς 
ἐνεργείας, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς χαϑ᾽ αὑτὸ ἄνευ τοῦ χρώματος ἐνεργοῦν xal χινοῦν 

A) Vv “4 id \ I> \ \ , Vv ~ 4 

τὴν ὄψιν, χαϑάπερ ὃ ϑερμανθεὶς σίδηρος χαὶ wy παρόντος ἔτι tod ϑερμά- 
Le > ᾽ ¢ , δὶ ΜΓ ἐν ~ , oO. 

vavtos πυρός, ἀλλ᾽ ὡς διαβιβάζον τὴν ἐνέργειαν tod χρώματος χαϑάπερ 

25 ὃ μοχλὸς tov λίϑον ὑπὸ τῆς χειρὸς χινούμενος. διὸ χαὶ τὸ διαφανὲς ἀπο- 
΄ ~ y ee, eS) ~ ~ \ Y 3) At 3 ΦΑΡΑΝ oO στάντος τοῦ χρώματος οὐχέτι xat’ ἐχεῖνο xwet | τὴν ὄψιν. εἰ δὲ xa¥ αὑτὸ 38r 

ἐχίνει τὴν ὄψιν τὸ διαφανές, αὐτοῦ ἐχρῆν εἶναι τὴν αἴσϑησιν ἀλλ᾽ οὐ τοῦ 

χεχρωσμένου. νῦν G& ἐχείνου καὶ τοῦ μεταξὺ διαστήματος ἀντιλαμβανόμεϑα. 

χαὶ σαφέστερόν. μοι ταῦτα ἐν τῇ ἐπιτομῇ τῶν Θεοφράστου Φυσιχῶν διώρισται. 

30 ἀλλὰ νῦν τὸ ᾿Αριστοτελικὸν ῥητὸν χαϑιστάντες, τὸ μὲν χρῶμά φαμεν χινεῖν 
τὸ διαφανὲς προσεχῶς, ὑπὸ τούτου δὲ συνεχοῦς ὄντος φησὶν οὐ τῇ 

ὄψει μόνον ἀλλὰ χαὶ τῷ χρώματι, ἵνα διὰ τῆς συνεχείας τὴν προσεχῆ ὕ 

χαῦ᾽ Exdtepoy πέρας δηλώσῃ χίνησιν. χινεῖται δὲ ὕπ᾽ αὐτοῦ τὸ αἰσϑη- 
τήριον᾽ οὐ μὴν τοῦ μεταξὺ ὡς πεφωτισμένου ἀντιλαμβανόμεϑα, ὡς xa? 

αὑτὸ χινοῦντος, τὰ ὃς λαμπρὰ ἣ τὰ χρώματα dt αὐτοῦ ὁρῶμεν, οὐ xa? 
ἑαυτὸ χινοῦντος τὴν ὄψιν: GA’ οὕτως ὑπὸ τούτου ὡς συνεργοῦντος τῷ 
ὁρατῷ χαὶ ὡς διαβιβάζοντος τὴν ἐνέργειαν ἐχείνου. χαὶ ὅτε ἐπάγει μετὰ 

oo or 

19 ante συνεχοῦς add. ἤδη A 22 σώματος a 24 διαβιβάξον scripsi: διαβιβάζοντος Aa 

29 Θεοφράστου cf. Usener Anal. Theophr. p. 28 dl δὲ τούτου ἃ dd πέρας] εἶδος A! 
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τὴν πρὸς Δημόύχριτον ἀντίρρησιν On αὐτοῦ μὲν τοῦ ὁρωμένου ypw-38r 
οἱ 4 , \ id A ~ [4 4 A ματος ἀδύνατον, λείπεται δὲ ὑπὸ τοῦ μεταξύ, προσυπαχουστέον τὸ 

προσεχῶς. ἐπεὶ ὑπὸ χρώματος χινεῖται τὸ αἰσϑητήριον τῷ διαφανεῖ ἐπο- 

χουμένην τὴν εἰς τὸ αἰσϑητήριον ἐνδιδόντος ἐνέργειαν, χωριστῶς χαὶ ἀμιγῶς 

τῷ μεταξὺ ἐποχουμένην. διὸ xat ἀϑρόως πάρεστι χαὶ ὁμοῦ ὅλη, χαὶ αἱ 
~ na , ’ > 5 ~ 5 \ X ’ ὦ ἡ Ἁ > Cc \ 

τῶν διαφόρων χρωμάτων ἐν ταὐτῷ. ἀλλὰ διὰ τί ἀδύνατον τὸ αἰσϑητιχὸν 

br’ αὐτοῦ χινηϑῆναι τοῦ ὁρωμένου χρώματος προσεχῶς: ἢ ὅτι φωτὸς 

δεῖ χαὶ τῷ δρῶντι πρὸς τὴν τῶν χρωμάτων ἀντίληψιν, xal τῷ χρώματι 

πρὸς τὸ χινεῖν τὴν ὄψιν. ἐμπεριέχεσϑαι οὖν ἄμφω δεῖ τῷ φωτί. διὸ χαὶ 

μεταξὺ εἶναι τὸ ἐνεργείᾳ δεῖ διαφανές, ὡς Exatepov ὑπ᾽ αὐτοῦ τελειοῦσϑαι. 
TC 5) ~ ΄ ~ > {A \ c y 5 Ὁ A ~ Vv ξ΄ ~ { 

ὅϑεν οὐ πᾶν ἁπλῶς ἀπαγορεύει τὸ ὁρώμενον ἐπιτεῦὲν τῇ ὄψει ὁρᾶσϑαι, 
5 δὶ Ἁ Vv ~ Ἁ XV \ “4 w >} \ QS A \ ΕΣ 7 ἀλλὰ τὸ ἔχον χρῶμα: τὸ yap λαμπρὸν βλέποιτο av, εἰ μὴ διὸ τὸ dodp- 
vetpov ἐχπλήσσοι αὐτήν. 

Ρ.419120 Κενοῦ δὲ γενομένου οὐχ ὅτι ἀχριβῶς, GAN ὅλως 
+ 9\ 5 Q “ 

οὐδὲν ὀφθήσεται. 

Τῶν τῷ κενῷ μεταξὺ διαλαμβανομένων δηλαδή, οὐχὶ τὸ χεχρωσμένον 

μόνον ἀλλ᾽ ὅλως οὐδέν. ἐπειδὴ γὰρ φῶς ἐστιν ἣ τοῦ διαφανοῦς ἐντελέχεια, 
οὐδ᾽ ἄν τὸ μεταξὺ δρῷτο: διαφανὲς γὰρ εἶναι δεῖ ἐνεργείᾳ τὸ μεταξὺ ὁρώ- v: pu paves yap & Gt ἐγεργεία TO pp pw 

A NG DOS \ ia Ly 6 \ ne \ λ ́ 0 ΄ τ Δ wsvov. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ χεχρωσμένον, ὅτι μὴ ἔστι τὸ χαταλάμπον τήν τε ὄψιν 
χαὶ τὸ χρῶμα ἐντελεχείᾳ διαφανὲς χενοῦ ὄντος τοῦ μεταξύ. ἀλλ᾽ οὐδέ τι 
- ee \ \ (x [4 > a f anid ἌΝ ~ a feb > & 

τῶν λαμπρῶν" χαὶ γὰρ ἢ τούτων ἀφεστώτων ἐνέργεια τῷ μεταξὺ διαφανεῖ 
” vn , Ἃ »} ep, , 

ὄντι 7 δυνάμει 7 ἐντελεχείᾳ διαβιβάζεται. 

\ ») > 

p. 419223 [Πῦρ δὲ ἐν ἀμφοῖν δρᾶται xat ἐν oxdter xat ἐν φωτί. 

Τὰ μὲν γὰρ ἀμυδρῶς ἔχοντα τὸ λαμπρὸν χαὶ οὐχ οἷα φωτίζειν, ἐν 
\ 

όνῳ GROTH TO δυνάμει διαφανὲς χινοῦντα οὐ τῷ φωτίζειν. ἀλλὰ τοσοῦτον 
υ. φ ‘ Y) 4 

ὡς ὁρᾶσϑαι δι᾿ αὐτοῦ, ταύτῃ τῶν χρωμάτων πλεονεχτοῦντα τῷ ἄνευ φω- 
τὸς χινεῖν τὸ διαφανές, διὰ δὲ τὸ ἀμυδρὸν τῆς λαμπρότητος οὐχέτι ἐν 
φωτὶ ὁρᾶται. οὐ τῶν λαμπρῶν οἶμαι μὴ ἐνεργούντων εἰς τὸ πεφωτισμένον 
διαφανές, ἀλλὰ τῆς ὄψεως διὰ τὸ ὑπὸ πλείονος φωτὸς ἐγγινόμενον πάϑος 

οὐχέτι τὸ ἀμυδρὸν ἰσχυούσης ὁρᾶν. τὸ δὲ πῦρ διὰ τὴν μείζονα λαμπρό- 
aoe 

THTA, ὡς χαὶ φωτὸς εἶναι ἀποτελεστιχήν, ἐν φωτὶ ὁρᾶται, εἴτε ἐν ἡμερινῷ 
χαὶ ὅλως ἑτέρου ὄντος τοῦ φωτίζοντος, οὐ χωλυόμενον ἀπὸ συμμέτρου δια- 

στήματος ὁρᾶσϑαι, εἴτε ἐν τῷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἀποτελουμένῳ φωτί, ὡς ἐν νυχτὶ : 
ς ΄ Υ te { - 5 \ \ ~ \ 5 ~ 5 ΄ 

οἱ πλησίον ὁντες αὐτὸ Vewytat, ἀλλὰ χαὶ τοῦ φωτὸς αὐτοῦ ἀντιλαμβανό- 

wevot. πρὸς ὃ χαὶ ἐπῆχται τὸ καὶ τοῦτο ἐξ ἀνάγχης, τὸ av φωτὶ 

ὁρᾶσϑαι, ὅταν δηλαδή (τοῦτο γὰρ προσϑετέον) ἐν τῷ οἰχείῳ βλέπηται 
a ΄ φωτί, ἐπειδὴ τοιοῦτον τὸ πῦρ, οἷον εἰς τὸ ἐνεργείᾳ διαφανὲς τὸ δυνάμει 

δεῖ scripsi: δεῖν Aa 39 ante τοῦτο add. τοῦ a 36 post δηλαδὴ add. ἐν a 
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oh Tg σ΄ ἄγειν καὶ αὐτό. ὁρᾶται δὲ χαὶ ἐν σχότει τοῖς πόρρωϑεν οὖσιν ἐν νυχτὶ τὸ 38r 
πῦρ. ἐπεὶ δὲ ἢ παρεῖναι δεῖ τὸ χινοῦν τῷ χινουμένῳ ἢ διαχομίζεσϑαι εἰς 
αὐτὸ τὴν τοῦ κινοῦντος ἐνέργειαν, οὐχ ἂν οὖν χενοῦ ὄντος τοῦ μεταξὺ τὸ 40 
υὲν χινοίη τὸ δὲ χινοῖτο, οὔτε μόνη ἣ ἐπιτηδειότης πρὸς τὸ παϑεῖν ἀρχέ- 

5 Ost. ἐφιστάνει δὲ ὃ ᾿Αλέξανδρος τῷ ᾿Αριστοτέλει ὡς δοχοῦντι περὶ μόνων 
εἰρηχέναι τῶν ὁρατῶν, οὐχέτι δὲ καὶ περὶ τῆς δρατιχῆς ἐνεργείας, περὶ ἧς 

προέχειτο λέγειν, καὶ ἀπολογεῖται ὑπὲρ αὐτοῦ ὡς εἰρηκότος χινεῖσϑαι τὴν 
δρατιχὴν δύναμιν ὑπὸ τοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν διαφανοῦς, καὶ 7 γινομένης ἐνεργείᾳ 

~ nN ox ec 4 \ X ~ Us ΦΧ αὖ Lf 74 ΄ τοῦτο ὃ ἦν ὁρατόν: χαὶ πρὸς τῷ τέλει δὲ τοῦ βιβλίου τούτου λέγειν 

10 αὐτὸν χαϑόλου περὶ πάσης αἰσϑήσεως ὡς δεχτιχῆς τῶν αἰσϑητῶν ἄνευ τῆς 45 
o ~ Χ Ἔχ, es > ΄ ted > \ ~ ) ΄ 
ὅλης. ταῦτα μὲν οὖν xah@c* προσδιοριστέον δὲ ὅτι εἰ χαὶ τῷ αἰσϑητηρίῳ 

\ aN is Deh > 7 > mht a tad mae > Ὁ a ind > 2 ΄ 

usta πάϑους ἣ ἐνέργεια, GAN ἐν αὐτῇ τῇ αἰσϑητιχῇ ζωῇ xat οἰχείαν 

ἐνέργειαν ἣ τῶν αἰσϑητῶν ἀνάληψις, οὐκ ἔξωϑεν δεχομένη, ἀλλὰ λόγων 
προβολῇ κατὰ τὰ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν ἱσταμένῃ, οὐ πασχούσῃ ὑπὸ τῶν 

15 αἰσϑητῶν, ἀλλ᾽ ἐνεργούσῃ χατ αὐτὰ γνωστιχῶς χαὶ οὐχὶ ποιητιχῶς. 

p. 419225 Ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ ψόφου χαὶ ὀσμῆς ἐστιν. 50 

Ὃ αὐτός, ual? ὅσον, ὡς εὐϑὺς ἐπιφέρει, διὰ μέσου τινὸς ἔξωϑεν κἀπὶ 
τούτων ἣ ἐνέργεια διαβιβαζεται. 

p.419227 VAAN ὑπὸ μὲν ὀσμῆς καὶ ψόφου τὸ μεταξὺ χινεῖται, 

90 ὑπὸ δὲ τούτου τῶν αἰσϑητηρίων ἑκάτερον. 

Εἴρηται ὅπως ὑπὸ τοῦ μεταξύ, ὡς οὐ xa? αὑτὸ χινοῦντος, ἀλλ᾽ ὡς 38v 
διαβιβάζοντος τὴν ἀπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ποίησιν. διὰ τί οὖν ἐπ’ αὐτῶν τῶν 
αἰσϑητηρίων χειμένων τῶν αἰσϑητῶν οὐχ αἰσϑανόμεϑα; διὰ τὸ ἀσύμμετρον 
v Ἃ ΑΚ ΡΣ X \ ~ ᾿] “ΜΠ ~ ς \ ~ Ἷ ~ WV ~ ~ 

tows, ἢ καὶ ἐπειδὴ χαὶ τοῦ δι᾽ οὗ det, ὡς χαὶ τοῦ μοχλοῦ Ev Ye TH τοῦ 

25 λίϑου ὑπὸ τῆς χειρὸς χινήσει. 

, p. 419230 [lept δὲ ἁφῆς καὶ γεύσεως ἔχει μὲν ὁμοίως. 5 

\ \ \ ’ , * , 5) ΄ as ao 

Καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων μεταξύ τι εἶναι βούλεται. οὐ φαίνεσϑαι dé, ὅτι ν; 9 

ἔνδοϑεν οὐχ ἐξωϑεν τὸ μέσον. 

p. 419232 Τὸ δὲ μεταξὺ ψόφου μὲν ἀήρ. 

2 Ὁ > 4 = δ \ > Χ e ὟΝ -- nal ΄ > \ \ 

3 ς ἐναργέστερον ἔχων τὸ διηχὲς ὃ ἀὴρ νῦν ἠξίωται μνήμης. ἐπεὶ xal 

τὸ ὕδωρ, εἰ καὶ ἧττον, διαβιβαστιχὸν τοῦ ψόφου, ὡς ἐρεῖ. 

1 ἰοῦσιν Ala 2 ἐπεὶ δὲ scripsi: ἐπειδὴ Aa 8 γινομένης] fort. γίνεσθαι; quamquam 

diserte quidem nihil tale dicitur 9 πρὸς τῷ τέλει] cap. 12 23 τὸ ἀσύμμετρον 

seripsi: τοῦ σύμμετρον Aa 29 ψόφων Aristoteles 91 ἐρεῖ] c. 8 p. 419618 
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p. 419232 "Oops δὲ ἀνώμυμον. 

Ὃ xahodor τινὲς δίοσμον, τὸ τῆς ὀσμῆς διαβιβαστικόν, ἀνάλογον ὃν 
τῷ διαφανεῖ. ὡς γὰρ τοῦτο τῇ τοῦ φωτὸς χαὶ τοῦ χρώματος χαὶ ὅλως 

~ / »> ~ σ > ~ 

τῶν ὁρωμένων ἐνεργείᾳ εἰδοποιεῖται, οὕτως τὸ διηχὲς μὲν πρὸς THY τῶν 
ἤχων ὑποδοχήν, τὸ 6& δίοσμον πρὸς τὴν τῶν ὀσμῶν ἐπιτήδειον: χαὶ ἐν 
ἀέρι δὲ χαὶ ἐν ὕδατι τὸ δίοσμον. ἐν GE τῷ GAN ὁ μὲν ἄνϑρωπος, εἰ 

\ AY > as \ "4 ~ σ Ὰ b) > ῇ 

χαὶ μὴ ἀνταποδέδωχε πρὸς τὸν μέν, δῆλον ὅμως τὸ ἀνταποδοϑησόμενον, 

τὸ τὰ δὲ μὴ ἀναπνέοντα. διὰ τί δὲ ταῦτα μὲν χαὶ μὴ ἀναπνέοντα ὀσφραί- 
γεται, τὰ O& ἀναπνέοντα οὐχί, ὕστερον ἐρεῖ τὴν αἰτίαν. 

ν.419υ4( Nov δὲ περὶ ψόφου χαὶ ἀχοῆς διορίσωμεν. 

Ἐπειδὴ μετὰ τὴν ὄψιν τελεωτέρα τῶν ἄλλων ἥδε πορρωτέρω ἐχτεινο- 
μένη. ἔστι δὲ διττὸς ὃ ψόφος" ὃ μὲν γὰρ ἐνεργείᾳ τις, ὁ δὲ δυνάμει. 

Ὰ VY. 9 4 \ X > i“ \ \ \ \ te ~ ¢ / δ 

. τὸ δὲ οὐυνᾶμει XAL τὸ EVEPYELA TOTE μὲν πρὸς τὸ ξεινᾶι τῶν υὑποχξεξιμξνων λέ- 

γεται, ποτὲ δὲ οὐχ ὡς ὄντων GAN ὡς αἰσϑητῶν. ὁ μὲν γὰρ ἤδη λευχὸς 
ῇ > / Ἃ 4 > 4, > \ bY 4 ec , e 9. Vv Qi 

χηρός, ἐνεργείᾳ ὧν hevudc, δυνάμει ἐστὶν ἐνίοτε δρατός, 6 δὲ ἔτι ξανϑὸς 
χαὶ λευχός ἐστι δυνάμει, ὃ ὃὲ χαὶ ὧν λευχὸς χαὶ ὁρώμενος xat ἄμφω 

2 \ > \ > fi σ δὴ \ A ς ti; ΄ \ SON ~ 

ἐστὶν ἐνεργείᾳ. οὕτω δὴ xat ψόφος ὃ μέν τις δυνάμει ἐστὶ xat αὐτὸ τοῦτο 
ψόφος, ὅταν ἢ στερεὰ χαὶ λεῖα τὰ ὑποχείμενα nat οἷα ψοφεῖν, ὡς ἐπὶ τῶν 

\ ~ >] Ys \ , ec \ 2 ,ὕ ς δ) 4 vn Ne 

μὴ τοιοῦτων οὐδὲ δυνάμει" ὃ ὃὲ ἐνεργείᾳ ὃ ἤδη γινόμενος, χἂν μηδεὶς 

ἀχούῃ; ψόφος ὧν ἐνεργείᾳ, δυνάμει GE ὡς ἀχουστός, ὡς ὅταν γε ἐπαχούηχαι, 

ἐνεργείᾳ ὧν χαὶ αἰσϑητός. καὶ περὶ τοῦ xat’ ἄμφω ἐνεργείᾳ εἴρηται τὸ τοῦτο 
δέ ἐστιν αὐτοῦ μεταξὺ καὶ τῆς ἀχοῆς ἐμποιῆσαι ψόφον ἐνεργείᾳ. 

p- 41909 [νεται δὲ ὃ κατ᾽ ἐνέργειαν ψόφος ἀεί τινος πρός τι 

χαὶ ἔν τινι. 

\ \ bad ΄ 4 \ \ , Υ͂ NS) ~ 

Τινὸς μὲν tod πλήττοντος, πρός τι δὲ TO πληττόμενον, ἔν τινι OE τῷ 

διηχεῖ τῷ τὴν ἐχ τῆς πληγῆς ἐνέργειαν δεχομένῳ χαὶ διαβιβάζοντι, ὅταν 

χαὶ ἄμφω στερεὰ ἡ ἢ ϑάτερον τῶν προσπιπτόντων ἀλλήλοις, χαὶ μᾶλλον 
ἐὰν χαὶ λεία χαὶ σφοδρὰ χαὶ τραχεῖα γένηται ἢ πρόσπτωσις, χαὶ τὸ μεταξὺ 
NWA Ce \ ἘΣ WES , \ > 9.5 IZ 5 > ὦ Oe He Ἂ 

δέχεσθαι ἱχανὸν ἢ χαὶ διαβιβάζειν τὴν ἀποδεδομένην ἐξ αὐτῶν ἐνέργειαν 

διὸ οὔτε ἐν χενῷ ἂν γένοιτο, ἐπειδὴ σῶμα εἶναι δεῖ τὸ διαβιβάζον, οὔτε 
ἐν τῷ μὴ διηχοῦντι. 

p- 419013 [ΠΙληγὴ δ᾽ οὐ γίνεται ἄνευ φορᾶς. 

Δεῖ γὰρ τὸ πλῆσσον ἑἕτέρωϑεν προσελϑεῖν te χαὶ προσπταῖσαι τῷ 
, ς Ὁ ~ / ΄ \ ΄ oO es 

πλησσομένῳ, ὡς εἶναι TOD μέλλοντος πλήσσειν χαὶ πλήσσεσϑαι μεταξύ τι 

38v 
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2 ὀσμῆς δ᾽ ἀνώνυμον] ὀσμὴ δὲ ἀνάλογον (cf. v. 2) A 9 ὕστερον ἐρεῖ] cap. 9 10 post 

νῦν δὲ ex Arist. add. πρῶτον a 19 οὔτε A 23 δὲ χαὶ A 26 δεχομένῳ correxi: 

δεχομένην Aa 30 διαβιβάζον scripsi: διαβιβαζόμενον Aa 1 ἐν τῷ seripsi: τῶν Aa 
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σῶμα, ἐπειδὴ μὴ ἔστι τι χενόν: χαὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἐν ᾧ ὃ ψόφος, ὅταν ἢ ὃ8ν 
διηχὲς χαὶ ἀϑρόως ἐναποληφϑὲν διὰ τὴν ταχυτῆτα τῆς φορᾶς ἀϑρυπτον 45 
μείνῃ" τότε γὰρ δέχεται τὴν ἐκ τῆς πληγῆς ἐνέργειαν. 

p. 419015 ᾿Αλλὰ χαλχὸς χαὶ ὅσα λεῖα καὶ χοῖλα. 

Od τὰ ἠχητιχὰ ἁπλῶς, ἀλλὰ τὰ εὔηχα νῦν παραδίδωσιν ἅπερ στερεά 
τε εἶναι δεῖ, ὡς χαὶ τὸ τοῦ χαλχοῦ δηλοῖ παράδειγμα, χαὶ λεῖα διὰ τὸ 50 

τὸν ἀπολαμβανόμενον μεταξὺ ἀέρα, κατὰ μίαν ἐπιφάνειαν προσπίπτοντα τῷ 
ἠχητικῷ, ἄϑρυπτον τηρεῖσϑαι χαὶ ἐν ἑνὶ τῷ ὅλῳ τὴν ἐνέργειαν δέχεσϑαι" 

τὰ ὃὲ χοῖλα διὰ τὸ πλεονάχις γίνεσϑαι τὴν πληγὴν τοῦ ἐναπολαμβανομένου 
ἀέρος, διὰ τὴν tod πλήξαντος “ὀξεῖαν φορὰν μείναντός τε ἀϑρύπτου χαὶ 
σφοδρῶς χινηϑέντος χαὶ ἐνειλουμένου τε τοῖς χοίλοις καὶ πολλάχις αὐτὰ 
πλήσσοντος διὰ τὸ δυσδιεξόδευτον. 

bid 

p.419b18 "Ete ἀχούεται ἐν ἀέρι καὶ ὕδατι, GAN ἧττον. 39x 

Τὸ μὲν ταῖς μήνιγξιν ἐναπειλημμένον τῆς ἀχοῆς ὄργανον ἀήρ, τὸ δὲ 
ἔξωϑεν διαβιβαστιχὺὸν τοῦ ἤχου σῶμα οὐ μόνον ἀὴρ ἀλλὰ χαὶ ὕδωρ, εἰ 
χαὶ ἧσσον ἀέρος ὡς καὶ παχυμερέστερον χαὶ ὡς ἐμφράττον τοὺς τῆς ἀχοῆς 

πόρους. οὐχ ἔστι δὲ ψόφου χύριος ἀὴρ οὐδὲ τὸ ὕδωρ. ὡς γὰρ 
δεχτικὰ τὰ μέσα αἴτια τῷ ψόφῳ, οὐχ ὡς ποιητικά " χύρια δὲ ταῦτα. τὰ ὕ 

γὰρ Gextixd ὑλιχά, εἰ μὴ ἄρα ὅτι χαὶ αὐτὸς ὁ ἀὴρ ὑπὸ μάστιγος 7 ῥάβδου 
“ ~ σ \ 7 > Q/7 4 , {e b] YA a , 

πλησσόμενος ψοφεῖ, ὅτε καὶ δύο ἀναδέχεται λόγους, τόν te by οὗ ὃ ψόφος 
\ Ὰ 2 τ ἈΠῸ , ¢ Σ᾽ Lod IA? > te f ¢ >. χαὶ τὸν ἐν ᾧ, καὶ ἔστι χύριος ὡς Oy’ οὖ, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς δεχτικός. ὡς δὲ 

περὶ δεχτικῶν εἴρηται τὸ μὴ εἶναι χύρια. 

p-419b19 ᾿Αλλὰ δεῖ στερεῶν γενέσϑαι πληγὴν πρὸς ἄλληλα χαὶ 

πρὸς τὸν ἀέρα. 

Διχῶς οἶμαι τὸ ῥητὸν νοητέον. χαὶ γὰρ δύο στερεῶν πλησσόντων 12 
v \ \ \ > ~ ~ B) ‘4 oUF, > le ΄ 

ἄλληλα χαὶ τὸν μεταξὺ ἐν τῇ φορᾷ ἀπολαμβανόμενον ἀέρα, εἰ μέλλοι γί- 

νεσῦαι ἦχος, πληγῆναι ἀναγχαῖον xat ὑπομεῖναι χαὶ μὴ διαχυϑῆναι διὰ 
τὴν ταχυτῆτα χαὶ σφοδρότητα τῆς πληγῆς, νιχησάσης τῆς τοῦ ῥαπίξοντος 

χινήσεως τὴν τοῦ ἀέρος Dod, ὡς ἐπὶ τῆς τῶν πεπληρωμένων ἐχπωμά- 15 

τῶν ταχείας περιφορᾶς μὴ ἐχχεομένου τοῦ ἐν αὐτοῖς ὑγροῦ, χαὶ τοῦ στομίου 
πολλάχις KATH γινομένου, νικώσης τῆς ἐν τῇ περιφορᾷ ταχυτῆτος τὴν τοῦ 

ὑγροῦ ἔχχυσιν: χαὶ ὡς αὐτὸς ἔφη ἐπὶ τυπτομένου σωροῦ, οἷον σίτου χει- 
μένου χαὶ ἄλλου τινὸς ὁμοίου ἢ φερομένου ὁρμαϑοῦ ἄμμου 7 σίτου, ἐὰν 

πρὸς τῷ σφοδρῷ χαὶ τὸ ταχὺ ἣ τύψις σχῇ χαὶ διὰ τοῦτο νιχήσῃ τὸν 

35 σχορπισμὸν τῶν τέως ἐν ἀλλήλοις ὄντων ψαμμίων (σχορπίζει μὲν γὰρ 

τῷ ἠχητιχῷ seripsi: τὴν ἠχητικῷ A: τὴν ἠχητιχὴν ἃ 13 post ὕδατι add. δὲ A 

23 πληγὴν γίνεσθαι a 
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αὐτὰ ἣ πληγή, 7 δὲ σφοδρὰ χαὶ ταχεῖα διὰ μὲν τὴν ταχυτῆτα φϑαάνει τὸν 39r 
λ \ c ~ Cao's PEAY oe ~ IN > σχορπισμὸν χαὶ ὡς Evi τῷ σωρῷ ἣ τῷ ὁρμαϑῷ προσπίπτει, διὰ δὲ τὸ 20 

σφοδρὸν τὸν ἦχον ἀποδίδωσιν)" οὕτω τε οὖν τὸ προχείμενον νοητέον ῥητόν, 

ὡς ἅμα τῶν στερεῶν ἄλληλα χαὶ τὸν μεταξὺ πλησσόντων ἀέρα, χαὶ ἔτι ὡς 
D7 \ ~ ~ y ΄, Ne X ~ as \ 

5 ἰδία ποτὲ μὲν τῶν στερεῶν ἄλληλα πλησσόντων, ποτὲ OF τῶν στερεῶν τὸν 

ἀέρα, ὡς ἣ ὑπὸ τῆς μάστιγος τοῦ ἀέρος πληγὴ ὑπομείναντος χαὶ μὴ δια- 

χυϑέντος" χαὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως τοῖς εἰρημένοις. 

p. 419625 Ἠχὼ δὲ γίνεται, ὅταν ἀπὸ τοῦ ἀέρος ἑνὸς γενομένου 90 

διὰ τὸ ἀγγεῖον τὸ διορίσαν χαὶ χωλῦσαν ὕρυφϑῆναι πάλιν 

10 ὃ ἀὴρ ἀπωσϑῇ ὥσπερ σφαῖρα. 

e Δοχεῖ μὲν ὃ ’Aptototéhys ἐπὶ τῆς ἠχοῦς λέγειν tov ἐξ ἀρχῆς πλη- 

Ἱέντα ἀέρα φερόμενον μέχρι τινὸς στερεοῦ λείου τε καὶ χοίλου χαὶ οἷον 
> 7 ΄ \ \ 4 4 σ \ YC \ 5 Ὁ , 

ἀγγείου γινομένου διὰ τὴν χοιλότητα, μείναντα ἕνα xat ἄϑρυπτον χαὶ ἀϑρόως 
4 lod [4 \ , ~ 5) > ΄ σ ~ > ~ προσπεσόντα τῷ λείῳ χαὶ χοίλῳ στερεῷ εἰς τοὐπίσω ὥσπερ σφαῖραν ἐχεῖ- 

15 ev ἀναχλασϑέντα φέρεσϑαι: χαὶ τοῦτο εἶναι τὴν ἠχώ. ἀξιοῖ δὲ οἶμαι ὁ 
χαλῶς ὃ ᾿Αλέξανδρος ὑπολαμβάνειν γίνεσϑαι τὴν ἠχὼ μήτε ὡς αὐτοῦ τοῦ 
πρώτου πληγέντος ἀέρος φερομένου μέχρι τοῦ ἀγγείου, pte πάλιν ἀπὸ 

τοῦ ἀγγείου αὐτοῦ τούτου ἀναχλωμένου μέχρι τοῦ πλήξαντος. τοῦτο μὲν 
oH > ~ > ~. 4 \ "4 a σ Λ a) \ οὖν ὀρϑῶς ἀξιοῖ. οὔτε γὰρ εὔλογον ταχεῖαν οὕτω γίνεσθαι διὰ πληγὴν 

20 τὴν τοῦ ἀέρος φοράν, χαὶ δεῖ, ὡς ἐπὶ τῶν ῥιπτουμένων ἠξίωται, παρεῖναι 

ἀεὶ τῷ χινουμένῳ τὸ χινοῦν. GAN ἐχεῖνο σχεπτέον εἰ χαλῶς δοχιμαζει" 
€ γράφει δὲ ὧδε. “GAN ὃ μὲν πρῶτος ἀὴρ πληγεὶς διὰ τὸ τάχος τῆς πληγῆς % 

\ >> συνεχὴς χαὶ ἀδιαίρετος μείνας, τὸν pet αὐτὸν σχηματίζει τῇ ὁμοίᾳ πληγῇ; 

ὡς αὐτὸς ὑπὸ τῆς πληγῆς ἐσχηματίσϑη, οὗτος δὲ πάλιν τὸν pet αὐτόν, 

25 χαὶ οὕτω χατὰ συνέχειαν μέχρι τοῦ ἀγγείου ἢ πρόοδος γίνεται. μέχρι γὰρ 

ἂν ἰσχυροτέρα ἣ διαδιδομένη πληγὴ τῆς ϑρύψεως τοῦ ἀέρος H, μέχρι τότε 
΄ » a) / CQ Ses 4 \ J Ee\\ “- 

μένει, ἄλλου παρ ἄλλου σχηματιζομένου, ὃ ἐδείχϑη γινόμενον χαὶ ἐπὶ τῶν 

διπτουμένων. ὃ δὴ τελευταῖος ὃ πρὸς τῷ ἀγγείῳ πληγείς τε χαὶ σχημα- 
/ \ 2 \ l4 S Ὧν X a) ἐξ \ Lined 5 , τισϑείς, χωλυϑεὶς ἐπὶ τὸ πρόσω διαδοῦναι τὴν πληγὴν ὑπὸ τοῦ ἀγγείου, 40 

80 ἀνάπαλιν ὑπὸ τῆς τοῦ στερεοῦ ἀντιτυπίας ἀπωσϑεὶς ὡς σφαῖρα ὑπὸ στερεοῦ 

τινος, τὸν ἐπὶ τάδε αὐτοῦ πάλιν ἔπληξέ τε χαὶ ἐσχημάτισε, xal οὕτω πάλιν 
c , > \ > \ ~ ~~ \ ~ IZ , 7) > σ ~ 

ἢ διάδοσις ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῆς πληγῆς χαὶ τοῦ ψόφου γίνεται. οἷς ἅπασι τοῦ 

᾿Αλεξάνδρου οὖσιν ἐπιστήσειεν ἄν τις ὡς ἐν σχήματι τὸν ἦχον τιϑεμένοις 
χαὶ ὡς μὴ διορίζουσι τὴν τῆς πληγῆς διάδοσιν, πότερον ὃ πρῶτος πληγεὶς ᾿ 

35 ἀὴρ τὸν pet αὐτὸν πλήττει, ὥσπερ χαὶ σχηματίζειν λέγεται σαφῶς, καί 15 
τις ἄν γένοιτο ἀέρος ὑπὸ ἀέρος συνεχοῦς χαὶ ἑνὸς μένοντος πληγὴ χαὶ 
ἠχητικὴ πληγή, ἢ τοῦ πλήξαντος στερεοῦ τὸν πρῶτον ἀέρα καὶ τὸν μετ᾽ 

Dery \ \ EY ? > “ ΄ >) δι 5 σ Ὁ f > 

αὐτὸν xat τὸν αὖ pet ἐχεῖνον πλήττοντος. ἀλλ᾽ εἰ ὅλως διαίρεσιν ἐπι- 

νοοῦμεν, οὔτε μένει εἰσέτι ἀἄϑρυπτος 6 ψοφῶν ἀὴρ καὶ παρεῖναι Excotw 
40 ἔδει τὸ πλῆττον. οἶμαι οὖν ὅτι οὐχ ὥσπερ ἣ τοῦ φωτίζοντος παρουσία ἐν 

2 ἔνι ἃ 8 γινομένου ἃ 14 ἀναχλασϑέντα ἐχεῖϑεν ἃ 27 ἐδείχϑη] Phys. Θ 10 

Ρ. 267 95 χαὶ τίς A 
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τῷ διαφανεῖ χαὶ ἢ τοῦ χρώματος ἐν τῷ ἐνεργείᾳ διαφανεῖ εὐϑὺς ἐνήργει 39r 
τὸ γενησόμενον ὁρατόν, οὕτω χαὶ ἣ τοῦ στερεοῦ μόνη παρουσία ἐν τῷ 50 
Ὁ Ὁ \ | , 5 ~ 5 \ ~ 5 ~ , , > ~ 
διηχεῖ τὸν ψόφον ἐνεργεῖ, ἀλλὰ πλῆττον ἐνεργεῖ, τουτέστι πάϑος ἐμποιοῦν᾽ 

πάϑος γὰρ ἣ πληγή. ὃ δὲ ἦχος οὐ πάϑος ἀλλ᾽ ἐνέργεια τῶν πληξάντων 
ἀπολύτως τῷ διηχεῖ ἐπὶ τῷ πάϑει παροῦσα. διὸ προηγεῖται τὸ πάϑος χαὶ 
σ \ ς aN Ζ πο σ᾽ \ is CMe , ς \ , ὅλος μὲν ὃ ἀὴρ πέπονθεν, ἐφ’ ὅσον χαὶ ἢ ἐνέργεια διατείνει, ὁ χαὶ μείνας 
τῷ \ δ Ny 3 2 > eM ted fe \ ΄ εἷς te χαὶ συνεχὴς χαὶ ἄϑρυπτος, ἀλλ᾽ οὐ xa! ὅλον ἑαυτὸν προηγουμένως, 

χατὰ δὲ τὸ πρὸς τῷ στερεῷ Eavtod μόριον, τοῖς δὲ | λοιποῖς οἷον συμ-89ν 
πάσχων, μᾶλλον μὲν χαὶ πρότερον τοῖς προσεχέσι τοῦ πρωτοπαϑοῦς μορίου. 
ἣν S\ ΝΥ fe / ~ 3 ΓΑ ine \ πὸ \ δῶ ς ἧττον δὲ χαὶ ὑστερίζουσι τοῖς ἀπωτέρω. διὸ χαὶ μᾶλλον χαὶ ϑᾶττον οἱ 

ἐγγυτέρω ἀχούουσι τῶν ἀπωτέρω χατὰ γὰρ τὰ μέτρα τῆς πάϑης χαὶ τὸ 

σφοδρὸν χαὶ ἣ ταχυτὴς καὶ τὰ ἐναντία ὁρίζεται. οὐχὶ οὖν πλήττεται 7 
σχηματίζεται τὰ δεύτερα μόρια ὑπὸ τῶν προτέρων, ἀλλὰ συμπάσχει χαὶ 

> ~ ia \ aw 2 ἌΣ Le f XN » ἜΧΟΝ \ συνειδοποιεῖται ὑπὸ τοῦ ἐξ ἀρχῆς πλήξαντός te χαὶ ἐνεργήσαντος, διὰ τὸ 
μεριστὸν τῶν πασχόντων σωμάτων ὄντων μεριστῶς τῆς πάϑης διαδιδομένης, 

\ ~ td 5, 4 \ 2 ~ > \ 4 x χαὶ τῶν προτέρων οὐ πληττόντων τὰ ἐφεξῆς, ἀλλὰ μεταβιβαζόντων τὴν 

πληγήν. χαὶ τῷ παϑόντι τὴν πληγὴν ἀέρι ὅλῳ ἀπολύτως ἣ ἠχητιχὴ mee TheDNN, en a PSO οἱ S94] Pen 
΄ »' ~ Care > πάρεστιν ἐνέργεια: οὐ γὰρ ἄν ἄλλως ὅλη Exactayod ἢ αὐτὴ ὑπῆρχεν, ἐφ 

ὅσον διϊχνεῖται ὃ ἦχος. διϊχνεῖται δὲ ἐφ᾽ ὅσον ἀέρα χαὶ τὸ ἀπὸ τῆς πληγῆς 
υεταβιβάζεται πάϑος, ἄϑρυπτον χαὶ συνεχῇ χαὶ ἕνα διαμένοντα. ὅταν οὖν 
ὃ εἷς οὗτος ἀὴρ στερεῷ τινι προσπελάζων οὐχέτι κατ᾽ εὐϑεῖαν ὁμοίως τοῖς 
προτέροις μορίοις τὴν συνέχειαν σώζων διὰ τὴν ὑπὸ τοῦ στερεοῦ ἀντίφραξιν, 
ἀλλὰ ἢ χατ᾽ αὐτὸν τὸν παϑόντα χαὶ τὴν ἐνέργειαν σώζοντα ἣ χατὰ τὸν 

παραχείμενον αὐτῷ ἐπὶ τάδε τοῦ στερεοῦ [μέρη] φέρηται, ἢ τοῦ ἐξ ἀρχῆς 
ἠχήσαντος ἐνέργεια, ἣ λεγομένη ἀποτελεῖται ἠχώ, οὐ τοῦ στερεοῦ πληττο- 
μένου καὶ ποιοῦντος τὸν ἦχον, ἀλλὰ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἠχήσαντος συνεργῷ πρὸς 
τὴν ἀνάχλασιν χρωμένου τῷ στερεῷ xat λείῳ καὶ χοίλῳ, διὰ μὲν τὴν 

λειότητα ἄϑρυπτον τὸν ἀέρα φυλάττοντι ὁμοῦ πλείονα συνηγμένον τὸν τῷ 
ἤχῳ εἰδοποιούμενον χαὶ οὐ διαχεόμενον καὶ διὰ τοῦτο ἐναργέστερον εἰδο- 
ποιούμενον, διὰ δὲ τὴν ἀντιτυπίαν χωλύοντι τὴν εἰς τὸ πρόσω τῆς ἐνερ- 
γείας διέξοδον καὶ τῆς εἰς τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀναχλάσεως συναιτίῳ γινομένῳ. 
οὕτως οὖν χαὶ τὸ ᾿Λριστοτελιχὸν νοητέον, τὸ πάλιν ὃ ἀὴρ ἀπωσϑῇ ὥσπερ 
σφαῖρα" οὐχ ὡς ἀὴρ κατὰ φορὰν χινούμενος, ἀλλ᾽ ὡς ἐνεργείᾳ ἠχητιχὸς 

KAT αὐτὴν τὴν ἠχήν. 

p.419b27 ἜἜοιχε δὲ ἀεὶ γίνεσϑαι ἠχώ, GAN οὐ σαφής. 

Ὅταν ὅλως δηλαδὴ ψοφῇ tt’ χαϑάπερ χαὶ ἐπὶ τοῦ φωτός" χαὶ 
yap τὸ φῶς ἀεὶ ἀναχλᾶται. ἀνάχλασιν χαλῶν οὐ τὴν ἀπὸ στερεῶν 
μόνων χατὰ ἴσας γωνίας ἐπὶ τὰ ἀντιχείμενα τοῦ φωτὸς ἐνέργειαν, ἀλλὰ 
ual τὴν ἀπὸ δγρῶν καλουμένην παρὰ τοῖς νεωτέροις διάχλασιν. ἐξ ἀμφοῖν 

24 μέρη uncis inclusi 39 ἀπὸ τῶν ὑγρῶν a 
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{ap πάντῃ τὸ φῶς, ἀλλ᾽ οὐχ ἐν μόνοις τοῖς ἡλιουμένοις, εἰ χαὶ wH τοιοῦτον 89ν 
πάντως οἷον σχιὰν ποιεῖν, ὡς τὸ ἀπὸ ὕδατος ἢ χαλχοῦ ἀναχλώμενον. μι- 

μεῖται δὲ τὴν μὲν διάχλασιν τοῦ φωτὸς ἣ εἰς τὰ πλάγια φερομένη ἀπήχησις" 

ὅτι yap χαὶ ὃ ἦχος ὡς χαὶ τὸ φῶς κατ᾽ εὐθεῖαν πρόεισι μᾶλλον, δηλοῖ 

τὸ τοῖς χατ᾽ εὐθεῖαν τὸ οὖς παραβάλλουσιν ἐξάχουστον μᾶλλον γίνεσϑαι" 

τὴν δὲ ἀνάχλασιν ἢ ἠχὼ μιμεῖται, τὴν μὲν σχιὰν ἀποτελοῦσαν ἢ ἐξάχουστος, 
\ Vv e Ἁ Bb) , > > Niet Ἁ Ἂν \ 5 ~ 

thy δὲ ἄσχιον ἣ μὴ ἀχουομένη Ot ἀμυδρότητα. τὸ δὲ χενὸν ὀρϑῶς 

λέγεται χύριον τοῦ ἀχούειν χατὰ τοὺς χενὸν τὸν ἀέρα χαλοῦντας, χαὶ 
ξ Plea \ Ψ ΄ \ ΓΑ 5 c , σω \ 5 / 5 3 ὡς αὐτὸς ἐπιφέρει, χαὶ χύριον οὐχ ὡς ποιητικόν (τοῦτο γὰρ ἀπείπατο) ἀλλ 

ὡς διαβιβαστικόν, χαὶ ταύτῃ ποιεῖ ἀχούειν. ὑπομιμνήσχει δὲ καὶ ὅτι λεῖον 

εἶναι δεῖ τὸ πληγὲν πρὸς τὸ ψόφον γενέσϑαι. ἐὰν γὰρ λεία ἣ ἐπιφάνεια 
τοῦ πληττομένου ᾧ- εἷς χαὶ ὃ ἐναπολαμβανόμενος μένει ἀήρ, οὐ χαταϑραυό- ’ 10. ρ 

wevos ταῖς ἐξοχαῖς χαὶ εἰσοχαῖς τοῦ πληττομένου. 

p. 42023 Ψοφητιχὸν μὲν οὖν τὸ χινητιχὸν ἑνὸς ἀέρος συνεχείᾳ 

μέχρις ἀχοῆς. 

Ψοφητικὸν μὲν εἶπε τὸ χινητιχὸν ἑνὸς ἀέρος, οὐ τὸ δυνάμει μόνον 
5 \ ἊΝ eS. i“ ~ ς \ 9) Shi e 3 4 4 ~ 

ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐνεργείᾳ xvodv: ἑνὸς δ᾽ ἀέρος, ὡς ἀϑρύπτου μένειν τοῦ xtvov- 

μένου ὀφείλοντος, εἴτε ἀὴρ εἴτε ὕδωρ τοῦτο εἴη, ἀλλὰ τὸ μάλιστα διηχὲς 

νῦν εἴρηται. χαὶ ὅπως Evdc, δηλοῖ διὰ τῆς συνεχείας: οὐ γὰρ ὡς τὸ ἀδιαί- 

ρετον ἕν ὃ ἀὴρ οὐδὲ ὡς τῷ λόγῳ ἕν, ἀλλ᾽ ὡς τὸ συνεχές. τὸ δὲ μέχρι 
> ~ 5 Ἂ , S) Γ 5 \ Ν e \ b) ΄ 7 x 

ἀχοῆς od thy πάντως ἀχουόμενον, ἀλλὰ τὸν ἱκανὸν ἀχούεσϑαι σημαίνει, κἂν 
RG MCh Ee 7g τ CG oun Nh No ee eee by ὃ ἔξωϑ SENG κτὖν uy ὃ ἀχούων ἧ. ἀχοῇ δὲ συμφυὴς ὃ ἀήρ, οὐχ ὃ ἔξωϑεν (οὐδὲ γὰρ 

συμφυής) ἀλλ᾽ ὃ συνηρτημένος αὐτῇ κατὰ φύσιν ὡς ὄργανον. τοιοῦτος δὲ 
ὃ χαὶ ζῶν καὶ κατὰ τὴν ἀχουστιχὴν εἰδοποιούμενος ζωήν, ὡς τὸ ἐν ὀφθαλμοῖς 

ὑγρὸν χατὰ τὴν δρατιχήν. 

ν.42014 Διὰ δὲ τὸ ἐν ἀέρι εἶναι κινουμένου τοῦ ἔξω ὃ εἴσω 

χινεῖται- 

Διὰ τὸ ἐν ἀέρι εἶναι δηλαδὴ τὴν ἀχοήν᾽ ταύτῃ γὰρ ἦν συμφυὴς ὃ 

εἴσω ἀήρ. χαὶ ἐν τούτῳ ἣ ἀχουστιχὴ ζωή, ἢ μὲν ὡς ζωτιχοῦ ὀργάνου 

οὖσα χαραχτηριστιχή (συμφυοῦς τουτέστι ζωτιχοῦ), ἢ δὲ ὡς χρωμένη τῷ 

τοιούτῳ ὀργάνῳ. διὰ οὖν τὸ ἐν ἀέρι εἶναι τουτέστιν ἐν διηχεῖ, χινουμένου 

τοῦ ἔξω χαὶ ἐνεργείᾳ γινομένου διηχοῦς κινεῖται χαὶ αὐτὸς συμμεταλαμβάνων 

τοῦ ἤχου, ὑπὸ μὲν τοῦ πρώτου πλήξαντος xat τοῦ αἰσϑητηρίου πάσχοντος, 

μεταβιβαζομένης δὲ τῆς ἐνεργείας τῆς ἀπὸ τοῦ πλήξαντος διὰ τοῦ ἔξω 

διηχοῦς ἐπὶ τὸ συμφυὲς τοιοῦτον. 

11 γίνεσϑαι a 26 ὃ εἴσω legit Simplicius: τὸ εἴσω Aa 
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p. 42025 Διόπερ οὐ πάντῃ τὸ ζῷον ἀχούει. 

Ὡ pales \ \ rae > “ pA > X AX IWATA , \ “Ὁ 

ἀλλ᾽ ὅπου τὸ ζωτιχὸν τῆς ἀχοῆς ὄργανον. οὐχὶ δὲ δὴ πάντῃ τὸ ζῷον 

ἔχει ἀέρα τοιοῦτον δηλαδὴ συμφυῆ τῇ ζωῇ τῇ ἀκουστιχῇ χαὶ φύσει ταύτῃ 

εἰδοποιούμενον. 

ν. 42027 Αὐτὸ μὲν δὴ ἄψοφον ὃ ἀήρ. 

Καϑόλου τὸ μὴ ἐνεργοῦν τὸν ψόφον χαὶ τὸ μὴ δεχτιχὸν ψόφου δηλοῖ 
ὑτῷ τὸ ἄψοφον. ἁπλῶς μὲν οὖν ὃ ἀὴρ ὡς ἀὴρ ἄψοφος διὰ τὸ εὔϑρυπτον᾽" αὐτῷ τὸ AVOOOY. ς μὲν ὁ Hp ὡς ἀὴρ ἅψοφος ρ 0 

~ » 

συστατιχὸν γὰρ τοῦ ἀέρος χαὶ τὸ edpurtov’ χωλυϑεὶς δὲ ϑρύπτεσϑαι χαὶ 
χινηϑεὶς ἢ ὑπὸ τοῦ πρώτως αὐτὸν πλήξαντος ἢ ὑπὸ τοῦ προηγουμένως μὲν 

ἄλλο δευτέρως δὲ αὐτόν, ὅταν ἣ πληγὴ χωλύῃ τὸ ϑρύπτεσϑαι ἃ x, ὥστε 

οὐχ ὡς ἀήρ, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὸ ϑρύπτεσϑαι δυνατὸς χωλύεσϑαι. 

p.420a9 Ὁ δ᾽ ἐν τοῖς ὠσὶν ἐγκατῳχοδόμηται πρὸς τὸ ἀκίνητος 

εἶναι, ὅπως ἀχριβῶς αἰσϑάνηται πάσας τὰς διαφορὰς τῆς 
χινήσεως. 

Ὁ συμφυὴς ἀὴρ τῇ ἀκοῇ περιπέφραχται στερεοῖς, ἵνα μὴ ὑπὸ τοῦ 
πλήττοντος προσεχῶς χινῆται, διὰ τὸ ἀχριβῇ γενέσϑαι τὴν αἴσϑησιν τῶν 

διαφόρων χινήσεων πασῶν. δεῖ μὲν γὰρ χαὶ παϑεῖν τι τὸ αἰσϑητήριον, 
5 \ Le y, \ 7 σ ¢ ‘ b] ~ \ X 3 tA ἀλλὰ σύμμετρον εἶναι τὸ πάϑος, ἵνα ἣ χριτιχὴ ἐπιχρατῇ χαὶ μὴ ἀμβλύνηται 
ὑπὸ τοῦ πάϑους ἐνέργεια. ἣν δ᾽ ἂν ἀσύμμετρον τὸ πάϑος, εἰ προσεχῶς 
ἐπλήττετο. ἵνα δὲ ἀχριβῶς αἰσϑάνηται, οὐ πάσχειν δεῖ σφοδρῶς, ἀλλ᾽ 

ἐνεργεῖν χαϑαρῶς: παραποδίζει γὰρ ἣ σφοδροτέρα πάϑη τὴν χρίσιν. 

> , 

p.420a11 Διὰ ταῦτα δὲ χαὶ ἐν ὕδατι ἀχούομεν. 

Διὰ ταῦτα λέγων διὰ τὸ τοῖς ὠσὶν ἐγκατῳχοδομῆσϑαι τὸν συμφυῆ ἀέρα 2 

χαὶ περιπεφράχϑαι στερεοῖς σώμασι χαὶ προσεχῶς μὴ χινεῖσϑαι ὑπὸ τῶν 
πληττόντων. διὰ γὰρ τὸ περιπεφράχϑαι οὐχ εἴσεισιν εἰς τὸν συμφυῇ ἀέρα 
τὸ ὕδωρ εἰσιὸν γὰρ ἢ τῷ ψύχειν ἢ τῷ ὑγραίνειν ἢ τῷ παχύνειν ἤμβλυνεν 

ἂν τὴν ἀχουστικὴν αὐτοῦ ἐνέργειαν. ὅταν γοῦν παρεισδύῃ εἰς τὸ οὖς, παρα- 
ποδίζει τὴν ἀχοήν᾽ οὐ ῥᾳδίως δὲ εἴσεισι διὰ τὰς ἕλικας. ὡς δὲ τὸ δια- 
φανὲς ἔχει ὃ χερατοειδὴς λεγόμενος χιτών, περιέχων μὲν τὸ συμφυὲς τῆς 

δράσεως ὄργανον δγρόν, μέσος δὲ γινόμενος τοῦ te ἐχτὸς χαὶ τοῦ εἴσω δια- 
φανοῦς, χαὶ χαμὼν χωλύει τὴν ὅρασιν, οὕτω καὶ ἢ μῆνιγξ περιέχουσα τὸν 

συμφυῆ ἀέρα χαὶ διηχὴς οὖσα χαὶ μεταξὺ οὖσα τοῦ τε ἔξωϑεν καὶ τοῦ 
εἴσω τοιούτου, ἐπειδὰν κάμῃ xual ἔχῃ παρὰ φύσιν, παραποδίζει τὴν ἀχοήν. 

AQr 
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2 ἀλλ᾽ ὅπου --- ὄργανον om. ἃ οὐχὶ δὲ] οὐ γὰρ ἃ ὃ ἔχειν ἃ 10 post ϑρύπτεσϑαι 
desideratur Ψοφεῖ 19 ἀσύμμετρον correxi: σύμμετρον Aa 32 χαὶ διηχὴς οὖσα] οἶμαι 

χαὶ διηχῇ ὄντα margo A 
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Ρ. 420215 ᾿Αλλὰ xal σημεῖον τοῦ ἀχούειν ἢ μὴ τὸ ἠχεῖν αἰεὶ τὸ 40: 
οὖς ὥσπερ τὸ χέρας. 

Ἔξωϑεν μὲν προσεχῶς πλήττεσϑαι ὕπό τινος τὸ συμφυὲς πνεῦμα ἢ 
Ἐπ τον ἣ τ ὅλως οὐ βουλομένη i φύσις τοῖς τε περιφρο ράγμαισι 

5 wat ταῖς ἕλιξι τῶν ὥτων TEU διὸ eae πρότερον τς ὡς μὴ 35 

ὑπὸ τῶν ἠχητιχῶν προσεχῶς χινούμενον: διὰ δὲ τὸ ζῆν χινεῖται ἀεὶ xa? 

-΄ 
αὗτό. τὴν γοῦν χεῖρα πρὸς τὸ οὖς προσϑέντες χαὶ μιχρὸν ὥσαντες ἐπ 
τὸ ἔσω ἤχου γινομένου αἰσϑανόμεϑα, ἀποστενουμένου διὰ τὴν ὦσιν τοῦ ὲ 

ἔνδον πνεύματος χαὶ ἐν τῷ χινεῖσϑαι προσπταίοντος διὰ στενοχωρίαν τοῖς 
10 ὠσὶ καὶ ποιοῦντος τὸν ἦχον, ὥσπερ τὸ τοῖς χέρασι τοῖς αὐλητιχοῖς ἐμφυ- 

σώμενον πνεῦμα. τοῦ μὲν οὖν ἀχούειν σημεῖον τὸ ἠχεῖν, διότι τὴν ζω- 
τικὴν χίνησιν χινεῖται τὸ πνεῦμα οὐ γὰρ ἂν ἐν τῇ ὥσει τῶν ὥτων ἤχει" 40 

A ar a b} ~ ~ \ ΩΣ “4 \ Ἁ ’ nn Ν᾽ σ μι 5 Bas 

τὸ δὲ μὴ ἠχεῖν τοῦ μὴ ἀχούειν διὰ τὸ χάμνειν ἢ μηδ’ ὅλως ἢ ἀσϑενῶς 
χινουμένου τοῦ πνεύματος. ἐπεὶ δὲ ὃ ἐν ἀέρι ἦχος γίνεται ἢ στερεοῦ χι- 

15 νγουμένου χαὶ τὸν ἀέρα πλήττοντος ἢ τοῦ ἀέρος χινουμένου χαὶ τῷ στερεῷ 
προσπταίοντος, τοῦτον γίνεσϑαι τὸν τρόπον ἐν τοῖς ὠσὶν ἦχον παραδιδοὺς 
προστέϑειχε τὸ ὥσπερ τὸ χέρας" καὶ γὰρ τὸ αὐλοῦν χέρας ἠχεῖ τοῦ πνεύ- 
ματος χινουμένου χαὶ τῷ στερεῷ προσχρούοντος. ἀεὶ μὲν οὖν οἰχείαν τινὰ 
χίνησιν ὃ ἐν τοῖς ὠσὶν ἀὴρ κινεῖται, οὐχ ἀεὶ δὲ ψοφεῖ" ἀλλότριος γὰρ 45 
. ! fe \ > Y> > fe > \ λ > ~ WY 7 ? 20 6 ψόφος χαὶ οὐχ ἴδιος, τουτέστιν οὐ χατὰ τὴν αὐτοῦ ἴδιον ὌΠΙΝ χαῦ 
ἑαυτὸν χινουμένου τοῦ τς γίνεται ψόφος, ἀλλὰ χατὰ τὴν ἢ αὐτοῦ πρὸς 

ἄλλο ἢ ἄλλου πρὸς αὐτὸν πρόσπτωσιν- καὶ ταύτῃ ἀλλότριος 6 ψόφος. 

p. 420218 Καὶ διὰ τοῦτό φασιν ἀχούειν τῷ χενῷ καὶ ἠχοῦντι, 

ὅτι ἀκούομεν τῷ ἔχοντι ὡρισμένον τὸν ἀέρα. 

υᾷ 

G 2 a < Q x Φ Cc o < 25 Ὅσοι οὐχ ὀρϑῶς χενὸν τὸν ἀέρα προσαγορεύουσι, καὶ ἡμᾶς ¢ 
τῷ χενῷ, ἘΠΕ ἢ τῷ συμφυεῖ ὡς ὀργάνῳ προσεχεῖ ἀχούομεν ae ἕως ἄν 50 

ἐρρωμένος ἡ ἢ (ὅπερ ieee τὸ το υος clones Sn ἐν τῇ ἐχ 
δηλαδὴ οὕτως pe χαὶ ὅτι ἀχούομεν τῷ ἔχοντι τττς ένον 
ὡρισμένος μὲν οὖν οὐχ ὃ περιγεγραμμένος" τοῦτο γὰρ ἂν xa 

80 πάϑοι᾽ ἀλλὰ τῷ ζωτιχῷ ἴχῳ Xapaxryprlopevos. ἀχούομεν 

Os Σ τ Qu σύνϑετοι ἢ ual οἱ χατὰ ψυχὴν ὅλην ἑστῶτες τῷ ἔχοντι τὸν ὡρισμέν 

τουτέστι τῇ χρωμένῃ αὐτῷ ὡς ὀργάνῳ ἀχουστικῇ ζωῇ. 

Ρ. 420119 [ΙΠότερον. δὲ ψοφεῖ τὸ τυπτόμενον ἢ τὸ τύπτον; ἢ καὶ 4θν 

ἄμφω 

35 Τὰ μὲν ἦν χύρια τοῦ ψόφου τὰ τύπτοντα ual τὰ τυπτόμενα, τὰ O85 
a δεχτιχὰ αὐτοῦ ὡς τὰ Oryx. εἴρηται δ᾽ ὡς πολλάχις τοὺς ἀμφοτέρους ἕν 

χαὶ τὸ αὐτὸ ἐπιδέχεται λόγους. ἅμα τε γὰρ τύπτων ἐστὶ χαὶ τυπτόμενος 

αὑτό seripsi: αὑτόν Aa 21 τὸ WOE τῷ Aa 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 10 
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ὃ ἀὴρ χαὶ δεχόμενος τὸν ἤχον᾽ ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ ὕδωρ. πότερον οὖν 40ν 

χυριώτερον τὸ τύπτον ἣ τὸ τυπτόμενον ζητεῖ χαὶ ἐπιφέρει ὡς ἄμφω, εἰ χαὶ 

τρόπον ἕτερον, τὸ μὲν ὡς ποιοῦν τὸ δὲ ὡς πάσχον. τύπτει δὲ τὸ χινού- 

μενον χαὶ προσπταῖον, τὸ d& ᾧ προσπταίει τύπτεται. τοῦ δὲ ἄμφω εἶναι 

5 χύρια δειχτιχὸν τὸ τὸ μεταξὺ ἐναπολαμβανόμενον διηχὲς οὕτως ἀποπάλλεσϑαι, 10 

ὡς τὰ ἀπὸ τῶν λείων, ὅταν τις χρούσῃ; ἁλλόμενα. διὰ γὰρ τὸ μὴ ϑρύπτεσϑαι 
Ly awe oO > ΄ σ 2 ἃ \ 7 \ \ Bl ἀνάγχη οὕτως ἀποπάλλεσϑαι,. ὥστε μένειν ἕν χαὶ συνεχές, πληγὲν μὲν ἢ 

lA nN \ / Ὑ ~ 4 leg ἂχ / a 

πρώτως 7] χαὶ προηγουμένως ἄλλοις πληγεῖσι συμπαϑόν, οὕτω dé πληγέν, ὡς 

φϑάνειν τὴν πληγὴν καὶ τὴν ἐπ᾽. αὐτῇ ἐνδιδομένην ἠχητικὴν τῶν πληξάντων 

10 ἐνέργειαν πρὸ τῆς ϑρύψεως. χαὶ ἣ χίνησις ἀὕτη οὐ φορὰ οὖσα ὡς ἣ τῶν 
ἁλλομένων, ἀλλὰ διάδοσις ταχεῖα τῆς τε πληγῆς ual τῆς ἐνεργείας, amet- 15 

χασϑεῖσα τῇ ἅλσει τῇ ἀπὸ τῶν λείων, ὅταν τις χρούσῃ, διά τε τὸ χατὰ 
X \ 7 , \ ~ \ ie \ a , \ Υ͂ πληγὴν χαὶ ταύτην γίνεσϑαι χαὶ στερεῶν χαὶ λείων χαὶ adpoav, χαὶ ἔτι 

ἀπὸ τούτων ἐπ’ ἄλλα μεταβαίνειν. ἐπεὶ οὖν χαὶ τὸ τύπτον χαὶ τὸ τυπτό- 
’, v \ Ἂ, at i , τω σ Χ SF, Ne 

15 μενον πλάτος τι ἔχειν χρὴ χαὶ Guahov, τουτέστι λεῖον, ὥστε τὸν ἀέρα πλείω 

ἐναπολαμβανόμενον ἀϑρόον ἀφάλλεσϑαι χαὶ σείεσϑαι, εἰχότως οὐ τὸ 
τύπτον μόνον [πλάτος τι ἔχειν χρή]. ἀλλὰ χαὶ τὸ τυπτόμενον χύριον τοῦ 
ἤχου. -πάλιν δὲ τὸ ἀφάλλεσϑαι τὴν τῆς πληγῆς καὶ τοῦ ἤχου δηλοῖ 20 

ταχεῖαν διάδοσιν. 

ς € 9) \ -᾿ ΄ 2 ~ ? Denne: 

20 p. 420226 At δὲ διαφοραὶ τῶν ψοφούντων ἐν τῷ nat ἐνέργειαν 
{ Lé > Se! 

ψόφῳ δηλοῦνται. 

"And γὰρ τῆς ἐνεργείας φησὶ ΠΙλάτων τὰς δυνάμεις χαὶ τὰς οὐσίας 
τῶν πραγμάτων γινώσχομεν. ὥσπερ οὖν ὅτι ψοφητικὸν ἐχ τοῦ ψόφου, οὕτω 
χαὶ ὅτι τοίως ἐχ τοῦ τοιουδὲ Ψόφου γινώσχομεν. ὥσπερ γὰρ ἄνευ φω- 
τὸς οὐχ δρᾶται τὰ χρώματα, οὕτως οὐδὲ ἄνευ ψόφου τὸ ὀξὺ χαὶ 

τὸ βαρύ: οὐ λέγων ὀξὺ χαὶ βαρὺ αὐτοὺς τοὺς ψόφους, ἀλλὰ τὰ ψοφητιχὰ 
ὀξέως 7 βαρέως, ἵνα χαὶ ἀχόλουϑα ἢ τῷ προειρημένῳ. τὰ ψοφοῦντα δὲ 

εἴρηται, ἵνα ὡς τὸ φῶς ἕτερον τῶν χρωμάτων. οὕτω χαὶ ὃ ψόφος τοῦ 
ὀξέος χαὶ βαρέος, πλὴν ὅτι τὸ μὲν φῶς αἴτιον τοῖς χρώμασι τοῦ ὁρᾶσϑαι 

bo oo 

no σι 

80 ὡς ποιητιχόν, ὃ δὲ ψόφος τοῦ γινώσχεσϑαι τὸ ὀξὺ χαὶ βαρὺ ὡς ἀποτέλεσμα 
αὐτῶν σημαντιχόν. ν ἢ ; 

p- 420229 Ταῦτα δὲ λέγεται χατὰ μεταφορὰν ἀπὸ τῶν ἁπτῶν. 30 

Οὐ τὰ ὀνόματα ὁμοίως ἔχειν λέγων τοῖς ἐπὶ τῶν ἁπτῶν τὰ ἐπὶ τῶν 
e) Co ἢ \ \ oY ae ~ ς - > ΄ ~ Sf ~ md \ > \ ἀχουστῶν᾽ τὸ γὰρ ἐπὶ τῶν ἁπτῶν ἀντιχείμενον τῷ ὀξεῖ οὐ βαρὺ ἀλλὰ 

35 ἀμβλὺ χαλοῦμεν: ἀλλὰ τὰ πράγματα ὁμοίως ἔχειν χατὰ ἀναλογίαν, ὡς 

σαφῶς ἐρεῖ, βούλεται. 

4 ᾧ correxi: ὡς Aa 7 ὥστε] ὡς τὸ A 15 τι scripsi: te Aa 17 τῇ te A 

πλάτος --- χρή uncis inclusi 18 thy — διάδοσιν] χύριον τοῦ ἤχου A Πλάτων] quem 

locum respiciat, non video 
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p- 420230 Τὸ μὲν γὰρ ὀξὺ χινεῖ τὴν αἴσϑησιν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ 40v 

ἐπὶ πολύ. 

Ὀξὺ μὲν τὸ ἀχουστὸν νῦν φησιν, αἴσϑησιν δὲ τὴν αἰσϑητιχήν. τοῦ 80 
/ X NY ey NUN ere NaN λὶ Dyer old, 3 ΄ ΡΥ 

Ψ .-υς ι ΠΝ 5 cil cil Ὁ), Δ’) IS JOVO ςζα- δὲ ταχέως χαὶ ἐπὶ πολὺ διάστημα χαὶ ἐπὶ πολὺν ἱμένοντος χρόνον ἐξα 
\ Pie. χούστου δηλωτιχὸν τὸ ἐν ὀλίγῳ ἐπὶ πολύ, ὡς τὸ βαρὺ ἐν πολλῷ ἐπ᾽ 

ὀλίγον λέγεται διὰ τὸ χαὶ βραδέως ἐξαχούεσϑαι ual ἐπ᾽ ἔλαττον διϊέναι 
YQ. 7 \\ Pus A , a f > a) > 5 ~ ic Ὁ ΩΣ διάστημα χαὶ ἐπὶ βραχύτερον ἐπαρχεῖν χρόνον." οὐ δὴ δοχοῦντα ἑαυτῷ 

~ 1b) ΄ ΠΣ ke caer, r et es Ney \ ταῦτα ὃ ᾿Αριστοτέλης, ἀλλ᾽ ὡς ἑτέρων λεγόντων γράφει" xual ἔοιχε πρὸς 
τὸν Τίμαιον ἀποτείνεσϑαι, τὴν συμφωνίαν βουλόμενον τοῦ ὀξέος χαὶ βαρέος 40 
ἤχου γίνεσϑαι, προλαμβάνοντος τοῦ ὀξέος xal ϑᾶττον χινοῦντος τὴν ἀχοὴν 
xual τὴν μὲν ἀρχὴν σφοδρότερον, ἔπειτα ἀμυδρότερον, ὅτε 6 σύμφωνος αὐτῷ 
βαρὺς ὁμοίως τῷ ἀπολήγοντι ὀξεῖ προσπίπτων λεῖος ἀλλ᾽ οὐ τραχὺς γίνεται 
διὰ τὴν ὁμοιότητα, ὡς πρότερον τοῦ ὀξέος χινοῦντος τὴν ἀχοὴν χαὶ ἐπὶ 
χρόνον μένοντός τινα, τοῦ δὲ βαρέος ὕστερον. ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης οὐ τῷ 

~ \ ὌΝ ὦ ΡΣ ἔσω \ FX \ \ > / > \ > ΄ 

ταχεῖ χαὶ βραδεῖ ἀξιοῖ τὸν ὀξὺν χαὶ βαρὺν διαχρίνειν, ἀλλὰ ἀνάλογον τῷ 
9}: « ~ " ξ, - wie) ~ ~ \ ~ ~ O71 >Q.~ ε OS ἐπὶ. τῶν Oyxwy ὀξεῖ xat ἀμβλεῖ, τῷ μὲν χεντοῦντι τῷ ὃὲ ὠϑοῦντι, ὡς χαὶ 4 

ἈΦ Σ » 5 δὰ δ, \ > \ , ΄ \ dX Ἁ > TO ἐν ἥχοις ὀξὺ διεισδύνειν ual οἷον χατὰ βάϑος πλήττειν, τὸ ὃὲ βαρὺ οἷον 
ἐπιπολαιότερον χαὶ χατὰ ὕλῖψιν, ὡς τὰ ἐπικείμενα χαὶ ὠϑοῦντα. διὸ τὴν 

- » a7 TaN 2 % 
τῶν ἄλλων δόξαν εἰπὼν ἐπαγει" 

Ρ.430481 Οὐ δὴ ταχὺ τὸ ὀξύ, τὸ δὲ βαρὺ βραδύ. 

ΣΌΝ \ σ Ὁ (Ὁ ὩΣ Ὁ. Va ς ΕΞ ν ~ , / ; Kay γὰρ ἕπηται τῷ ὀξεῖ ἢ ταχυτής, ὡς ἐπὶ τῶν πόρρωϑεν γινομένων 52 
ἀπηχήσεων (ἐπὶ γὰρ τῶν ἐγγὺς ἢ οὐ γίνεται ἢ ἀνεπαίσϑητος ἢ τοῦ ὀξέος 
πρόληφψις), ἀλλ᾽ ὅμως ἑτέρα ἣ ἰδιότης χαὶ ἴδιόν τινα δηλοῦσα φύσιν. ἀλλὰ 
χἂν ἕπηται ὡς εἴπομεν τῇ ὀξύτητι μὲν τὸ τάχος, τῇ δὲ βαρύτητι τὸ βραδύ, | 
ὅμως οὐ ταὐτόν, ἀλλὰ γίνεταί φησι τοῦ μὲν διὰ τὸ τάχος ἣ χί- 41- 
νησις τοιαύτη; τοῦ ὀξέος ἢ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐπὶ πολύ" διὰ τὸ τάχος, 

4 \ ‘4 > ) > \ Ὰ 2 Ὁ ΄ A \ \ 2] ΟΣ , τουτέστι KATA τὸ τάχος, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὴν ὀξύτητα᾽ τὸ γὰρ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ 
τὴν αἴσϑησιν χινεῖν ταχυτῆτος ἀλλ᾽ οὐχ ὀξύτητος παραστατιχόν, ὡς ἢ ἐν 
πολλῷ χρόνῳ ἐπ᾽ ὀλίγον χίνησις βραδότῆτος ἀλλ᾽ οὐ βαρύτητος. διὸ χἄἂν 

~ Ne \ ~ 557 UA / \ ΄ > ΄ 5517 τοῦ βαρέος χαὶ τοῦ ὀξέος τοιαύτας λέγωμεν τὰς χινήσεις, οὐχ ὡς ὀξέος 5 
\ / 5 > . , \ 7 > ~ ¢c \ \ 2 o χαὶ βαρέος, ἀλλ᾽ ὡς ταχέος καὶ βραδέος ἐροῦμεν. ὡς γὰρ τὸ ἐν ὄγχοις 

ὀξὺ χαὶ ἀμβλύ, χατὰ τὰ σχήματα ὄντα τοιαῦτα, ὡς τὸ μὲν χεντεῖν τὸ δὲ 
ciety, διὰ τὸ χινεῖν τὸ μὲν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τὸ δὲ ἐν πολλῷ τὸ μὲν ταχὺ 

\ S\ μ᾿, / >. WV \ 7 δὶ 5 a) eat τὸ δὲ βραδὺ συμβαίνει εἶναι (χατὰ συμβεβηχὸς γάρ πως χαὶ od xa¥ αὑτὸ 
\ \ 5 δὰ .»" 9) \ > , leg \ \ > » δὰ \ \ >] ταχὺ τὸ ὀξὺ ἢ βραδὺ τὸ ἀμβλύ), οὕτω ual τὸ ἐν ἤχοις ὀξὺ χαὶ βαρὺ ody 

τοιαῦτα, ἀλλ᾽ ἑπομένως τὸ ταχὺ ἔχει χαὶ βραδύ. χαὶ τοιαύτη μὲν ἢ 
τῷ χει a y ιυ 2 δὲ Ε' λέξε ae ΝΕ Re 0 CoN, ἢ \ οὐ ΔΝ RN 10 ὧν προχειμένων ἔννοια. ἐν ὃς τῇ λέξει εἰ μὴ ἔχοι ἣ γραφὴ od δὴ ταχὺ 

ἀν 5 2 [τὰ δ aN \ Ply aA ΄ 2 ΄ > ‘4 ~ 3 ~ TO ὀξύ, ἀλλ᾽ οὕτω δὴ ταχὺ τὸ ὀξύ, ὡς ἐφιστάνοντος ἀχουστέον τῷ ἐναργῶς 

8 πρὸς τὸν Ttyatov] Plato Tim. 37 p. 80 12 ὅμοιος a 20 ante οὐ add. χαὶ a 

(0): 
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ψευδεῖ, τῷ τὸ ταχὺ χαὶ ὀξὺ ταὐτὸν λέγοντι χαὶ τὸ βαρὺ χαὶ τὸ βραδύ. dir 
ἐφ’ οἷς χατὰ τὸ δοχοῦν αὐτῷ διαχρίνει, ὅπως γίνονται ἣ μὲν τοῦ ὀξέος 

χίνησις ἐν ὀλίγῳ, ἢ δὲ τοῦ βαρέος ἐν πολλῷ, ὅτι κατὰ τὸ ταχὺ καὶ βραδύ. 
πάλιν ἐν τῇ λέξει τῇ τὸ μὲν γὰρ ὀξὺ οἷον κεντεῖ, τὸ δὲ ἀμβλὺ οἷον 

ὠϑεῖ διὰ τὸ κινεῖν τὸ μὲν ἐν ὀλίγῳ, τὸ δὲ ἐν πολλῷ ἐλλείπει τὸ 
τὸ μέν ἐστι ταχὺ τὸ δὲ βραδύ. οὕτω γὰρ εὐλόγως ἐπάγεται τὸ ὥστε 1ῦ 
συμβαίνει χαὶ οἷον χατὰ συμβεβηχὸς τὸ μὲν ὀξὺ ταχὺ εἶναι, τὸ δὲ 

ἀμβλὺ βραδύ. 

p. 42005 Ἡ δὲ φωνὴ ψόφος τίς ἐστιν ἐμψύχου. 

Εἴδός τι τοῦ ψόφου ἣ φωνή, ἄλλοις τε ὑπάρχουσα ζῴοις χαὶ τῷ λο- 21 
γικῷ, καὶ ταύτῃ μία χαὶ ὡς σημαντικὴ χαὶ χοινωνική" διὸ χαὶ ἰδίου λόγου 
τετύχηκε. σαφὲς δὲ χαὶ ὅτι ἐν μόνοις τοῖς ἐμψύχοις ἣ φωνή, χαὶ ὅτι 
αὐλὸς ἢ λύρα xa? ὁμοιότητα λέγεται φωνεῖν διὰ τὸ ἀπότασιν ἔχειν, ἥτις 
τὴν διαστηματιχὴν παρὰ τοῖς μουσιχοῖς φωνὴν λεγομένην δηλοῖ, οἷα ἢ με- 

λιζομένη, ἣν τὰ μουσιχὰ μιμεῖται ὄργανα. τῇ μὲν οὖν ἀποτάσει τὸ ἐν τῇ 530 

φωνῇ μιμεῖται μέλος, τῇ δὲ τῶν ἤχων διαστάσει τὴν διάλεχτον ταῖς συλλα- 

Bats διωρισμένην. ἐναργὲς δὲ καὶ τὸ πολλὰ τῶν ζῴων μὴ φωνεῖν, ὅσα 

wy ἀναπνεῖ. 

Ρ.42001 Εἴπερ ἀέρος χίνησίς ἐστιν ὃ ψόφος. 

᾿Δέρος μὲν λέγει τοῦ ἀναπνεομένου, ψόφον δὲ οὐ πάντα, ἐπεὶ χαὶ ἐν 85 
on » 5 \ δὶ \ Ὁ 5 ΄ > ιν Χ ~ ~ 

ὕδατι γίνεται, ἀλλὰ τὸν φωνητιχόν. χαὶ ὅταν ἐπάγῃ ἀλλ᾽ ἐπεὶ πᾶν ψοφεῖ 

τύπτοντός τινος χαί τι χαὶ ἔν τινι, τοῦτο δέ ἐστιν ἀήρ, τὸ ey τινι 
δηλαδὴ a thio λέ ει > τιχὸν x \ οὗ 2 τῇ ~ ἘΠ 2 a} \ τὸ adh τὸ μάλιστα λέγει ἠχητιχὸν χαὶ οὗ ἐν τῇ φωνῇ χρεία, ἐπεὶ χαὶ τ 
ὕδωρ διηχές, εἰ καὶ ἧττον. διὰ τί οὖν μὴ καὶ ἐν ὕδατι ἣ φωνή; ἢ ἐπειδὴ 8 

χατὰ φαντασίαν γίνεται σημαντιχήν, τὸ δὲ σημαίνειν ζωῆς ἐστι τελειοτέρας 
χαὶ χοινωνιχῆς χαὶ φαντασίας διηρϑρωμένης, ὡς χαὶ ὀργάνοις χρῆσϑαι ϑερ- 
μοτέροις τε χαὶ τοῖς χαϑαρωτέροις ἐνδιαιτωμένοις στοιχείοις" ὅϑεν χαὶ χαρ- 
»ς΄΄ γ΄ \ ao \ ~ Sm, 2.2 ~ > \ \ ce Ἁ ε Otay ἔχει τὰ φωνοῦντα χαὶ τῷ ἀέρι ἐνδιαιτᾶται. ἀλλὰ χαὶ 7 φωνὴ ὡς 

ἀρίστη ἐν ἤχοις διὰ τὸ ἀπὸ ζωῆς προϊέναι τελειοτέρας χαὶ τῷ μάλιστα 

διηχεῖ εὐλόγως ἐγγίνεται. 

ρ.4200υ1. Ἤδη γὰρ τῷ ἀναπνεομένῳ καταχρῆται ἣ φύσις ἐπὶ 40 

δύο ἔργα. 

᾿Αναγχαίως μὲν ἐπὶ τὴν ἔμψυξίν te τοῦ περικαρδίου ϑερμοῦ χαὶ αὖ 44 
OFZ, ~ ¢ sa A Δ ΣΝ 4 Ἐς 4 ἐξ 2 

ἀνέγερσιν τῷ ῥιπίζειν: ἀχίνητόν τε γὰρ μένον κατασβέννυται, χαὶ μὴ ἐμ- 4 
, Q./ X ~ “ὦ ¢ >. ¥ 5 δὲ \ \ ΄ 

ψυχόμενον φϑείρει τὸ ζῷον τῇ ὑπερβολῇ" ἔτι τε χαὶ (ἐπὶ) τὸ τὰ λιγνυώδη 

13 

35 

φωνεῖν a: αὐλεῖν A, qui tamen in margine habet φωνεῖν 33 αὖ om. a 

ἐπὶ addidit Diels τῷ τὰ ἃ | 
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συνιστάμενα ἐχεῖ περιττώματα ἐξάγειν. ταῦτα μὲν οὖν πάντα χἂν πλείω 41: 
Ἢ, ἔργα, κοινὸν ἔχοντα τὸ ἀναγχαῖον ὡς ἕν διὰ τοῦτο λέγεται, χαὶ παραδέ- 

oc > ~ WV ~ Il \ “4 , Were | ~ \ > ~ 

δοται ὕπ᾽ αὐτοῦ ἔν te τῇ ΠΕερὶ μορίων ζῴων xat ἐν τῷ [Περὶ ἀναπνοῆς. 

p. 420 b 22 Kat πρὸς THY φωνήν, ὅπως ὑπάρχῃ τὸ εὖ. 

5 Διαχρίνει yap Πλατωνιχῶς καὶ αὐτὸς τὰ πρὸς τὸ εἶναι συντελοῦντα, ἐν ὅθ᾽ 

οἷς τὸ ἀναγκαῖον, τῶν πρὸς τὸ εὖ εἶναι" ὁποῖον ἥ τε φωνὴ ἁπλῶς, διὰ τὸ 

σημαντιχὸν χαὶ χοινωνιχὸν γενομένη χαὶ ἔτι μᾶλλον ἢ ἑρμηνεία ὡς καὶ 

τὸν λόγον τελειοῦσα. ἣ γὰρ γεῦσις ὅτι ἀναγκαία πρόδηλον, πρὸς τροφὴν 

συνεργοῦσα, δι’ ἧς τὸ εἶναι τοῖς ζῶσιν. ὄργανον δὲ τῇ ἀναπνοῇ ὃ 
, FON ce ~ / > 4 Ὁ) is Y , \ Ve ¢ 

10 φάρυγξ ἢ ἣ τραχεῖα χαλουμένη ἀρτηρία, Gr ἧς εἴσεισί te χαὶ ἔξεισιν ὃ 

ἀναπνεόμενος ἀήρ, οὐχ ὅλως αὐτὴν ἀπολιμπάνων διὰ τὸ μὴ ὁμοίως ταῖς 
w 5 [4 \ ΄ , ~ / [ 

ἄλλαις ἀρ]τηρίαις συστέλλεσϑαι χαὶ συμπίπτειν, χωλυούσης τῆς στερεότητος 41ν 

τε χαὶ παχύτητος, ὡς ἔχειν ἀεὶ ἀέρα ἐν αὑτῇ ὡς τῷ ἐχπνεομένῳ ἀέρι 

᾿ τῷ κατασχεϑέντι χρόνον τινὰ χαὶ ἀϑρόως ἐχπεμπομένῳ πλήττεσϑαι ἐν τῇ 

15 φωνῇ οὐ τὴν ἀρτηρίαν μόνην, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐν αὐτῇ περιεχόμενον ἀέρα. 

p. 420023 Οὗ δ᾽ ἕνεχα καὶ τὸ μόριόν ἐστι τοῦτο, ὃ πνεύμων. 

Τὸ μὲν πρῶτον χαὶ χυριώτερον οὗ ἕνεχα ἢ χαρδία᾽ προσεχὲς δὲ ὅμως 5 

τῇ ἀρτηρίᾳ τέλος ὃ πνεύμων, ἐπεὶ οὗτος προσεχῶς δεῖται τῆς ἀναπνοῆς. 

πεὶ πρώτως ἣ χαρδία" αὕτη γὰρ ἢ ϑερμοτάτη: ual ὃ πνεύμων διὰ τὴν 

20 ταύτης παράῦεσιν. Ἶ 
My 

7 \ ~ ΄ ad Vv \ 

p. 420024 Τούτῳ yap τῷ μορίῳ πλεῖον ἔχει τὸ ϑερμὸν τὰ πεζὰ 

τῶν ἄλλων. 
id 

[lela πάντα λέγων τὰ μὴ ἔνυδρα, ὧν τὰ ἀναπνέοντα τῶν ἄλλων πεζῶν 12 

ϑερμότερα τούτῳ τῷ μορίῳ τῷ πνεύμονι, χαὶ μειζόνως τῇ χαρδίᾳ, ὡς 
‘ ry ry ry 9 1 ,? 

~ > , 2. \ \ ἌΡΕΙ eat ~ ~ σ ke. \ ~ 

25 μᾶλλον ἐγηγερμένα διὰ τὸ τελειότερον τῆς ζωῆς. ὥστε ἢ πληγὴ τοῦ 

ἀναπνεομένου ἀέρος ὑπὸ τῆς ἐν τούτοις τοῖς μορίοις ψυχῆς. 

᾿ἐπεὶ γὰρ πάντα πινεῖται ὑπό τινος, ὑπὸ τῆς ψυχῆς δὲ at ζωτιχαὶ γίνονται 15 

χινήσεις, ἵνα τὸ χινοῦν δηλώσῃ ὃ φιλόσοφος, ἀχριβῶς ὑπὸ τῆς ψυχῆς ἔφη; 
ἀλλ᾽ > c (25 Ὁ) ΄ 5 \ \ ! \ 5 ws) ΄ 5 \ \ Ce, ~ 

GAN οὐχ ὡς ὃ ᾿Αλέξανδρος χατὰ τὴν ψυχὴν ἀξιοῖ dove" τὸ γὰρ vp οὗ 

30 τοῦ χινητιχοῦ δηλωτιχόν, ὡς τὸ xa ὃ τοῦ εἰδητιχοῦ τῆς δὲ ψυχῆς τὸ μέν ᾽ i i re ΧΟ] ἱ 
~ ΄ , ~ > 

ἐστι xa? 6, ὡς ζωτικοῦ ὀργάνου δριστιχόν, ὃ χαὶ μόνον ὁρᾷ ὃ ̓ Αλέξανδρος, 

τὸ δὲ ὡς τὸ Oy’ Ob, τὸ χρώμενον τῷ ὀργάνῳ, ὃ καὶ χινεῖ τὸ ζῶν σῶμα. 

ἢ δ᾽ οὖν (av) τοῖς ἀναπνευστιχοῖς μορίοις τοῦ ὀργάνου ψυχή τουτέστιν 
« 

ἢ χρωμένη αὐτοῖς, διὰ τούτων ἐπισχοῦσα μιχρὸν ual ἀϑρόως χινοῦσα τὸν 20 

1 περιττώματα ἐχεῖ συνιστάμενα ἃ 2 παραδίδοται ἃ ὃ ἔν τε τῇ [Περὶ μορίων ζῴων χαὶ 

ἐν τῷ Περὶ ἀναπνοῆς] de Part. anim. I’ 6 p. 009, de Resp. 19 54. p. 477 4 xal — φωνὴν] 

ϑάτερον δὲ ἔργον χαὶ φωνήν A 9 τῇ μὲν ὶ [10 60m.a 2] πλεῖστον 3d ἐν addidi 
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ἀναπνεόμενον ἀέρα χαὶ or αὐτοῦ πλήττουσα τόν τε ἐμμένοντα τῇ ἀρτηρίᾳ Aly 
ἀέρα xat αὐτὴν τὴν ἀρτηρίαν κατὰ σημαντικήν τινα ὁρμήν, τὴν φωνὴν ἐρ- 

γάζεται, αὐτὸ τοῦτο τὴν τοιαύτην οὖσαν πληγήν. 

-p.420030 Ἔστι γὰρ xat τῇ γλώττῃ ψοφεῖν, χαὶ ὥσπερ ot 

5 βήττοντες. 

ω Χ > irr r pes > Ζ ς ΕΑΝ te 2 - ΄ Ξ 

Ὅτι μὲν ἐν τῇ γλώττῃ ψόφος, οὐ φωνή, ὡς οὐδὲ ὁ ἐν ταῖς χερσίν, 2% 
> iA c di \ Ὁ» n ‘ 9 \ \ \ ~ 5 a ΄ fe X 

ἐναργές: 4 δὲ BYE δόξειεν ἂν φωνὴ διὰ τὸ πρὸς τῇ ἀρτηρίᾳ γίνεσϑαι ὑπὸ | 
, 

7 

τοῦ ἀναπνεομένου πνεύματος. οὐ μὴν ἔστιν" βίαιος yap χαὶ od χαϑ’ ὁρμὴν 

πρόσπτωσις πρὸς αὐτὴν τὴν ἀρτηρίαν τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος ἢ βήξ, ἢ δὲ 

10 φωνὴ xa? ὁρμὴν καὶ οὐχ ἀμέσως τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος τὴν ἀρτηρίαν 

πλήττοντος (ὅπερ᾽ ἐπὶ τῆς βηχὸς συμβαίνει διὰ τὸ τὸ ἐμπεσὸν εἰς αὐτὴν 80 
λέ Ἃ yy = vn ¢ \ 2) val J δὶ f > rw 

φλέγμα ἢ ἄλλο τι στερεὸν ἢ ὑγρὸν ἀποτρίψασϑαι τὴν φύσιν ἐπιχειρεῖν), 

ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ ἐνυπάρχοντος ἀέρος τῇ ἀρτηρίᾳ, ὡς τὸν ἀναπνεόμενον 

ἀέρα χατασχεϑέντα καὶ ἀϑρόως τὸν ἐνυπάρχοντα ἀέρα τύψαντα δι’ αὐτοῦ 

15 πλῆξαι τὴν ἀρτηρίαν. χαὶ τοῦτο δηλοῖ λέγων, ὅτι ψόφος ἐστὶν | φωνὴ 

οὗ τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος, ὥσπερ ἣ BYE, ἀμέσως αὐτὴν πλήττοντος, 

ἀλλὰ τούτῳ τῷ ἀναπνεομένῳ δηλαδὴ τύπτει τὸ ἔμψυχον (τοῦτο γὰρ τὸ Ὁ ἘΠ οὐκ axa (eel Οὐ Ξ PYOX ἴω 
yy τω ΄ 

ἔμψυχον εἴρηκε) τὸν ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ πρὸς αὐτήν" ὡς τὸν περιεχόμενον 85 

εἶναι τὸν ὑπὸ τῆς ἀϑρόας χινήσεως τοῦ ἀναπνεομένου χινούμενον χαὶ τῇ 

90 ἀρτηρίᾳ σφοδρότερον προσπταίοντα. 

49101 Σημεῖον δὲ τὸ μὴ δύνασϑαι φωνεῖν ἀναπνέοντα μηδ᾽ Ρ.: ὧν 
ἐχπνέοντα, ἀλλὰ κατέχοντα" χινεῖ γὰρ τούτῳ ὁ χατέχων. 40 

. ~ x (2 f y > ὯΝ nn \ i 6 \ ~ 

Κινεῖ μὲν 6 ἀναπνέων, ἔμψυχος δηλαδὴ ὧν χαὶ χινούμενος ὑπὸ τῆς 4 

ψυχῆς, χρώμενος 
9 Ped σ " ΄ iy / a 4 ! \ > ~ > 7 ἢ 6 Len > - 

25 χατέχων, ἵνα τούτῳ ἀϑρόως τύψῃ τὸν ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ χαὶ Tpooxpovdy av- 4 

τὸν τῇ ἀρτηρίᾳ. διὸ οὐχ οἷόν te ἅμα ἀναπνεῖν τε χαὶ φωνεῖν, εἴ γε ἢ μὲν 

φωνὴ ἐν χατοχῇ τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος χαὶ τῇ ἐν αὐτῇ τῇ ἀρτηρίᾳ ad- 

τοῦ χινήσει, 7 δὲ ἀναπνοὴ ἐν διεξόδῳ ἢ ἔξω ἢ εἴσω πρὸς τὸν πνεύμονα. 

[Ὡ 

\ ~ 5 / >) Χ \ > ~ eS: as, > \ 

ξ τῷ αναπνξεομξνῷ οὐ προς τὸ εἰσπνξιν ἢ ἐχπνξιν, ἀλλὰ 

Y 9X ~ Oe ε AD ΄ > \ \ , ΄ 

περὶ δὲ τῶν ἰχϑύων ὡς μὴ ἀναπνεόντων εἰς τὴν Περὶ ζῴων μορίων πραγμα- 

80 τείαν ὡς ἐρῶν ὑπερτίϑεται " τῷ γὰρ ὕδατι ἀντὶ τοῦ ἀέρος "χαὶ τοῖς βραγχίοις 

ἀντὶ τοῦ πνεύμονος πρὸς κατάψυξιν τοῦ περιχαρδίου χρῶνται ϑερμοῦ. 

p.421a7 Περὶ δὲ ὀσμῆς χαὶ ὀσφραντοῦ ἧσσον εὐδιόριστόν ἐστι 50 
2 X o 

10) τῶν εἰρημένων" οὐ γὰρ δῆλον ποῖόν τί ἐστιν ὀσμὴ οὕτως 
mp! ὡς 6 ψόφος ἣ τὸ φῶς 7 TO χρῶμα. 

(Jt) σι 

ψΩ 5 ἊΝ Ὁ (el - c ΄ 

Ὅτι μὴ ἀχριβὴς μηδὲ διηρϑρωμένη ἡμῖν ἢ ὀσφραντικὴ ὑπάρχει 

αἴσϑησις, δηλοῖ οὐ σαφῶς τὸ ὑποχείμενον γνωρίζουσα ὅ τι ποτέ ἐστι, πλὴν 

4 χαὶ utrumque om. a 7 δόξειεν ἂν φωνὴ] δόξει A 11 τὸ semel habet ἃ 

22 τοῦτο a 29 εἰς τὴν Περὶ ζῴων μορίων πραγματείαν] de Part. anim. I’ 6 34 τὸ 

ὁρατόν, πότερον ante τὸ φῶς add. A 
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ἐγχύμου ξηροῦ πρὸς τὸ χοινὸν ὕδατός τε xo ἀέρος ὑγρὸν τὸ ὑπ ρα τ 

τίθεται); 7 Supe ἀληθῆ" χαὶ γὰρ τὸ ὀσφραντὸν οὐχ ἁπλοῦν χαὶ διὰ τοῦτο 

ὑσεραντου UREN ἀλλὰ σὺν τῇ ὀσμῇ xat τὸ ὀσφραντὸν Oa AYN 
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ὡς ὑπ τον: οὐ γὰρ ὡς ὁρατὸν μόνον, ἀλλὰ χαὶ ὡς φῶς τ enue 

“καὶ τὰ τούτου εἴδη H ὄψις γνωρίζει: ἥ te ἀχοὴ χαὶ ὡς ψόφον xat τὰς τούτου 

διαφοράς. οὐχ οὕτως ἢ ὀσφραντιχὴ τί τὸ ὑποχείμενον γνωρίζει, οὔτι παν- 

ελῶς ἀγνοοῦσα, εἴ γε ἣ μέν ἐστι γλυχεῖα, ἣ δέ ἐστι δριμεῖα 7 αὐστηρὰ 7 

ὀξεῖα, GAN οὐ σαφῶς διαρϑροῦσα, ὡς μάλιστα μὲν ἂν τοῦτο ex τῆς ἧἥμε- 

τέρας γνοίημεν συναισϑήσεως. δῆλον ὃὲ χαὶ ex τοῦ μηδὲ ὄνομα τῷ χοινῷ 

χεῖσϑαι ὀσφραντῷ τὴν ὑποχειμένην αὐτῷ δηλοῦν φύσιν χαὶ ex τοῦ τὰ μερι- 5 

χώῴτερα ἐχ τῶν γευστῶν πάντα εἰληρ αν" ἐχεῖθϑεν γὰρ χαὶ τὸ γλυχὺ χαὶ τὸ 

δριμὺ χαὶ τὰ αὐτο ἀλλ᾽ au ὡς ἐπὶ τῶν ἁπτῶν, et χαὶ τὸ χοινὸν ἀνώ- 

παν διὰ τὴν χατὰ γένος αὐτῶν τος οὐχ ἐξ τ τὰ μεριχώτερα 

ὀνόματα αἰσϑήσεως εἴληπται. ον δὲ χαὶ τὸ μηδενὸς αἰσϑάνεσϑαι τῶν 

ὀσφραντῶν ἄνευ τοῦ Cage Ἷ τοῦ ἡδέος, οὐχ ὡς τ τούτων οὔσης 

τὴς ἘΠ Oss ὡς ὑπενόησεν ὃ [[λούταρχος (χαὶ τ ὅτι oo ἢ γλυχύ), 
΄ 

οὐδὲ pay Grains τῇ γεύσει, ὡς 6 Θεμίστιος βούλεται. ἐχείνη μὲν γὰρ ἐνίων 10 

χυμῶν ἴσως καὶ ἄνευ πάσης ἡδονῆς τε χαὶ λύπης ἀντιλαμβάνεται, χαὶ ἐφ᾽ 

ὧν δὲ τὸ ηδὺ ἣ τὸ Romero ἀχολουϑεῖ, ΠΣ ἀριτιχώτερον μᾶλλον. ἐν τοῖς 

χατὰ φύσιν [eeeyesas ἐπικρατοῦν ὴ τὸ χατὰ ἡδονὴν χαὶ λύπην EAN SI 

τον ἢ ἀνιλλόμενον" ἣ GE ὄσφρησις πολὺ χατὰ τοῦτο μᾶλλον ἢ χατὰ 

τὸ χριτιχὸν τῶν ποιούντων τὴν ἡδονὴν ἢ τὴν λύπην ἵσταται. eee οὖν 

6 ἄνθρωπος αἴτιος panes ὑσιμόμενος; ὡς τῆς αἰσθήσεως ταύτης οὐχ 15 

ἀχριβῶς βετέχων, διὸ χαὶ πολλῶν ἐν ταύτῃ ἀπολείπεται ζῴων, 7 ὡς τῷ 

Πλάτωνι δοχεῖ, Ἴ τῆς ὀπῃρησεως αὐτῆς φύσις το διὰ τὸ χαὶ τὸ ὀσφραν- 

τὸν εἶναι ἡμιγενὲς καὶ οὐχ ἐν τοῖς στοιχείοις, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μεταξύ, οὐχ ὡς τῶν 

εἰδῶν τῶν ὀσφραντῶν ὄντων ἀτελῶν (τ γὰρ εἶδος τέλειον, προς δὲ τε- 

λειύτης), ἀλλ᾽ ὡς τῶν δεχομένων αὐτὰ συνθέτων ὄντων χαὶ τι ἁπλῶν, 

χαὶ χατὰ DEUS YOCOM) (xat yap 6 Paveron is ἐν μίξει τοῦ 
5 20 

χαὶ ἣ ὑσθρησις τ ὁμοίως ταῖς ἄλλαις ἀχριβής, xat ὃ ἄνθρωπος τος 
> 

τερον a μετέχει πολλῶν ἄλλων ζῴων. ἀλλ᾽ ἐχ μέρους εἰπὼν τὴν at- 

τίαν τοῦ ἧττον εὐδιθριστον εἶναι τὴν ὀσμὴν χαὶ τὸ bompaveays διὰ τὸ μὴ 

τὴν αἴσϑησιν ταύτην ἔχειν Tyas Boece ὑπόνοιαν δίδωσιν ὡς μόνον τοῦτο 

αἰτιώμενος. ἐν ὃὲ τῷ ποῖόν τί ἐστιν ἣ ὀσμὴ οὐ τὴν ὀσμὴν ἀντὶ τοῦ 

τῷ or 

τέον, ἐπειδὴ i KOT oe ὀσμὴ χαὶ τὸ ὀσφραντόν ἐστιν, ἵνα χαὶ τὸ 

ὡς ὃ oes ἢ τὸ φῶς ἢ τὸ χρῶμα ἀχολούϑως ἐπάγηται, τὸ ἀχουστὸν 

χαὶ τὸ ὁρατὸν τῷ ὀσφραντῷ - 

p-421210 ᾿Δλλὰ χεῖρον πολλῶν ζῴων’ φαύλως γὰρ ὃ ἄνϑρωπος 

ὀσμᾶται. 

Φαύλως μὲν ὀόμᾶται, ἐπειδὴ συμπέφυρται ἐπὶ ταύτῃ τοῖς πάϑεσιν 

6 μηδὲ correxi: μήτε Aa [4 θεμίστιος] p. 124.22 21] Πλάτωνι] Tim. 29 »Ρ.00 22 τὸ 

post διὰ om. A 26 6 AptototéAys] de Sensu et sens. 5 p. 449 ἃ 38 χείρω ἃ ὃᾧὃ ΟΠ]. ἃ 



109 ΘΙΝΡΙΜΟΠ IN L. DE ANIMA II 9 (Arist. p. 491 «10. 11. 18. 14] 

7 χρίσις, χαὶ ὡς πρὸς τὰς ἄλλας αἰσϑήσεις φαύλως. χεῖρον GE τῶν ἄλλων 42: 
ζῴων, οὐχ ἐπειδὴ τῶν ὀσφραντῶν εἰδῶν ἐχεῖνα χριτικώτερα (τοῦτο γὰρ͵ 80 
ἐχείνοις χατὰ πᾶσαν αἴσϑησιν ἀδύνατον, ἀλλὰ χατὰ πᾶσαν αἴσϑησιν ἐν ἐχεί- 
vots ἢ πρὸς τὰ πάϑη τῆς χρίσεως σύγχυσις πολλῷ μειζόνως ἢ. ἐν ἡμῖν 

5 ἐπὶ τῆς ὀσμῆς), ἀλλὰ πλεονεχτοῦσιν ἡμῶν ἐχεῖνα χατὰ τὸ πόρρωϑεν ἀντι- 
λαμβάνεσϑαι τοῦ ὀσφραντοῦ, ὡς γύπες χαὶ τὰ ἔντομα, χαὶ τὸ ἀπὸ σμιχρᾶς 

ἀφορμῆς χινεῖσϑαι πρὸς ταύτην, ὡς at τοῖς ἴχνεσι τῶν ϑηρίων ἐπαχολου- 
ϑοῦσαι χύνες. 35 

Ρ. 42111 Καὶ οὐδενὸς αἰσϑάνεται τῶν ὀσφραντῶν ἄνευ τοῦ Av- 

10 πηροῦ ἢ τοῦ ἡδέος, ὡς οὐχ ὄντος ἀχριβοῦς τοῦ αἰσϑητηρίου. 

Οὐχ ὅτι μόνα ἔχει ταῦτα τὸ ἡδὺ χαὶ τὸ λυπηρόν ἕτέροις γὰρ ἀεὶ 
ταῦτα ἀχολουϑεῖ: οὐδὲ ὅτι ἅμα ταῖς ἄλλαις διαφοραῖς τῶν ὀσφραντῶν χαὶ 
τὸ ἡδὺ αὐτῶν χαὶ λυπηρὸν διαχρίνει᾽ οὐ γὰρ ἂν διὰ τοῦτο ὡς μὴ ἀχριβοῦς 40 

χατεγίνωσχε τοῦ αἰσϑητηρίου (τοὐναντίον γὰρ ἀχριβείας τοῦτο σημεῖον)" ἀλλ᾽ 

15 ἐχεῖνο λέγει ὡς σφοδροτέρας διὰ τὸ μὴ εἶναι πρὸς τὴν χρίσιν ἀχριβὲς τὸ 
ὀσφραντιχὸν ἡμῶν ὄργανον δεῖται πείσεως χαὶ πληχτιχωτέρας, ἵνα πρὸς τὴν 

ἡνῶσιν διεγερῦῇ, ὡς διὰ τὴν σφοδρότητα ἥστὴν ἢ λυπηρὰν γίνεσϑαι τὴν 
πεῖσιν. χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἄνευ τοῦ λυπηροῦ ἢ τοῦ ἡδέος, ὡς οὐχ ἄνευ 
τοῦ λυπεῖσϑαι 7 ἥδεσϑαι, δεομένου σφοδροτέρας πάϑης τοῦ αἰσϑητηρίου 

90 ὡς μὴ ἀχριβοῦς. τοῦτο δὲ διὰ τὸ ("ἢ παρεσχευάσϑαι πρὸς τὴν ῥᾳδίαν εἰς 45 / 

τὸ χρίνειν ἐνέργειαν, Sev οὐδὲ χαϑαρὰν ἀποδίδωσι thy χρίσιν παραποδιζό- be 

vevoy ὑπὸ τῆς πάϑης. δεῖ μὲν γὰρ πάντως παϑεῖν τι ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ i, 
τὸ αἰσϑητήριον, ἀλλὰ τὸ σφοδρότερον πάϑος χωλύει THY χριτικὴν ἐνέργειαν," 

χατὰ φύσιν οὖν ἐν ἡμῖν τὸ ὀσφραντιχὸν αἰσϑητήριον ἰσχυροτέρας δεόμενον. 

25 πάϑης, ὡς δηλοῖ τὸ πάντως ἥδεσϑαι 7 λυπεῖσϑαι, ἀμυδροτέραν εἰχότως ὡς 

πρὸς τὰς ἄλλας ἐν ἡμῖν αἰσϑήσεις ἔχοι τὴν χρίσιν. 

p. 421 418 Βὔλογον δ᾽ οὕτω καὶ τὰ σχληρόφϑαλμα τῶν χρωμάτων δ0 

αἰσϑάνεσϑαι. 

Παραδείγματι οὐχ ἀχριβοῦς αἰσϑητηρίου τῷ σχληροφϑάλμῳ χρῆται" 
30 χαὶ γὰρ ἐν τοῖς σχληροφϑαάλμοις οἷον ἐν τῷ χαρχίνῳ μείζονος τὸ ὀπτιχὸν 

αἰσϑητήριον χαὶ σφοδροτέρας δεῖται πάϑης, 

p. 421014 Καὶ μὴ διαδήλους αὐτοῖς εἶναι τὰς διαφορὰς τῶν 
΄ \ ~ ~ \ 

χρωμάτων πλὴν τῷ φοβερῷ χαὶ ἀφόβῳ. 
~ 

Ody ὅτι μόνον tod φοβεροῦ χαὶ ἀφόβου, οὐχὶ δὲ χρώματος ἣ τῶν 42v 

35 ἐν χρώματι ὙΠ ΠΩ αἰσϑάνεται ταῦτα τὰ ζῷα (οὐ γὰρ ἔστι φοβεῖσϑαι 
ἐπὶ μηδενί, ὡς οὐδὲ ἥδεσϑαι" εἰ δὲ καὶ ποτὲ μὲν φοβεῖται ποτὲ δὲ ἀντι- 

5 ἡμᾶς ἃ 11 ἔχει seripsi: ἐστὶ Aa 
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χειμένως διατίϑεται, δῆλον ὡς χαὶ διαφόρων αἰσϑάνεται ὁρατῶν " ὁρᾶται δὲ τὰ 42v 
΄ > 3. Ὁ > »» πε > ΄ Ἃ - ΝΖ “᾿ 

χρώματα), ἀλλ᾽ ὅτι odx ἄλλως αὐτῶν ἀντιλαμβάνεται ἣ τῷ χαταπλήττεσϑαι ἢ 5 
, av v ’ Ἂ ‘ 

χαταλεαίνεσϑαι, ὧν τὸ μὲν φοβερὸν τὸ δὲ ἄφοβον. προσαγορεύει, διὰ τὸ μὴ 
~ 5 ~ ~ a ~ ~ x ~ 

χινεῖσθαι αὐτῶν τὸ ὀπτιχόν, εἰ μὴ τῷ σφόδρα παϑεῖν. χαὶ τοῦτο δηλοῖ 

ὅ τὸ πλὴν τῷ φοβερῷ xat ἀφόβῳ ἀντὶ τοῦ εἰ μὴ (tw) φοβεῖσϑαι χαὶ 
5 ~ » > ~ ~ oy ἢ; > ~ 
ἀφοβεῖν, οὐκ ἀποφατιχῶς τοῦ ἀφόβου εἰρημένου, GAN ἀντιχειμένης τῷ 
φοβερῷ διαϑέσεως δηλωτιχοῦ. 

p-421216 Ἔοιχε μὲν γὰρ ἀνάλογον ἔχειν πρὸς τὴν γεῦσιν καὶ 
ὁμοίως τὰ εἴδη τῶν χυμῶν τοῖς τῆς ὀσμῆς. 

10 Ὡς γὰρ ἣ ὄσφρησις πρὸς τὰ ὀσφραντά, ἣ γεῦσις πρὸς τὰ γευστά, χαὶ 18 
ἐναλλὰξ ὡς ἢ ὄσφρησις πρὸς τὴν γεῦσιν, τὰ ὀσφραντὰ πρὸς τὰ γευστά. 

ταῦτα δὲ οἰχειότητα ἔχει πρὸς ἄλληλα, εἴ γε γευστὸν μὲν ὃ χυβός, ὅς ἐστι 1 

enpod ἐν ὕδατι ἀπόπλυσις, Se δὲ 7 τοῦ τοῦτ τς ἐν τῷ χοινῷ 
ὕδατος χαὶ ἀέρος ὑγρῷ. χαὶ τῇ ὀσφρήσει ἄρα οἰχειότης ἐστὶ πρὸς τὴν 

15 γεῦσιν ὡς συγγενοῦς ἀντιληπτικῇ. ἀλλὰ τῇ ἀχριβείᾳ ὑπερέχει τὴν ὄσφρησιν 
ἢ γεῦσις, διὰ τὸ ἁφήν τινα χαὶ ταύτην εἶναι, τὴν δὲ ἁφὴν ἀχριβεστάτην 
ἔχειν τὸν ἄνϑρωπον διά τε τὴν λεπτότητα τοῦ δέρματος καὶ τὴν τοῦ ὅλου 
σώματος εὐχρασίαν. 

p- 421222 Διὸ χαὶ φρονιμώτατόν ἐστι τῶν ζῴων. 30 

20 Ὡς τοῦ ἀνθρωπείου ὅλου ὀργάνου δι᾿ εὐχρασίαν ἱχανοῦ πρὸς ὑποδοχὴν 23 

τῆς χατὰ φρόνησιν ἐνεργούσης ψυχῆς. φρονιμώτατον δὲ εἴρηται ἢ ὡς χαὶ 
τῶν ἄλλων, ὅσα διηρϑρωμένην χαὶ εὐμήχανον ἔχει φαντασίαν. χοινότερον 25 

φρονίμων Lea ey, ὡς χαὶ ἀρετὴν ἵππου φαμέν, ἢ ὡς μόνον τὸ avilpw- 

πειοὸν ζῷον χαὶ φρονήσεως χαὶ τῆς ἀρίστης ἔν γε τοῖς ἐν γενέσει τυγχάνον. 

95) ρ. 421126 "hott δ᾽ ὥσπερ χυμὸς 6 μὲν γλυχὺς ὃ δὲ πιχρός, οὕτω 

“al ὀσμαί. 

"And μὲν τῶν χυμῶν χαὶ εἰς τὰς ὀσμὰς μετεν yeti τὰ ὀνόματα, St 

τὸ γλυχὺ τὸ δριμὺ χαὶ τὰ | ὅμοια. οὐ pee δέ (διὰ τί γὰρ μὴ ἀπὸ τῶν 48: 
ἁπτῶν 7 ἀχουστῶν :) ἀλλ᾽ ἐπειδή, ὡς εἴρηται, χαὶ χατὰ τὰ πράγματα ἐστι 

80 συγγένεια τοῖς ὀσφραντοῖς πρὸς τὰ γευστὰ διὰ τὴν τοῦ ἐγχύμου ἀπόπλυσιν 

ἐν τῷ χοινῷ ἀέρος τε χαὶ ὕδατος Dip: διὰ τί οὖν μὴ ἀεὶ τῷ γλυχεῖ 
χυμῷ ἣ γλυχεῖα ἀχολουϑεῖ ὀσμή; ἐπ τοῦ παρατρέπεται ἐνίοτε τὸ ἐναπο- 
πλυνόμενον ἔγχυμον, ἣ δὲ παρατροπὴ εἴς τι φέρει ὁμογενὲς ἢ εἰς τὴν οἰ- 

χείαν τοῦ πράγματος στέρησιν: ἢ μὲν γλυχεῖα χρόχου χαὶ μέλιτος, 

86 ἐπὶ εὐ τοῦ μέλιτος συντρεχούσης τῇ Π 5 ὀσμῇ τῆς γεύσεως, οὐχὶ δὲ 

χαὶ ἐπὶ τοῦ χρόχου, ἀλλὰ διαφωνεῖ πρὸς τὴν ὀσμὴν γλυχεῖαν οὖσαν οὐ 

1 διατίϑεσθαι A τῷ inserui 8 μὲν om. A 12 ye om.a 21 peteviveyxtat Aa 
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, ς , ς -Ὁ σ Ἀ 4 ΄ 5 ? 3 ls 

τοιαύτη ὑπάρχουσα ἣ γεῦσις. ὅτι δὲ petevyvextat ἀλλ᾽ οὐ προηγουμένως 43r 
ἐπὶ τῶν ὀσφραντῶν χεῖται τὰ ὀνόματα, δηλοῖ τὸ ἄχυρον. τίς γὰρ ἂν χυ- 
ρίως γλυχεῖαν ἣ ὀξεῖαν εἴποι ὀσμήν, εἰ μὴ χατὰ τὴν πρὸς τὰ γευστὰ ἀνα- 
φοράν; ὅτι δὲ χαὶ % ὄσφρησις τοῦ ἀνοσφράντου πάντῃ ἀντιλαμβάνεται 10. 

> ~ ~ \ » ΄ re \ > ~ las) [ 5 \ \ ~ 9 
5 αὐτῷ τῷ μὴ αἰσϑάνεσϑαι, xat οὐ τοῦ σφόδρα μόνου, ἀλλὰ χαὶ τοῦ ἀμυ- 

2 ~ > I> > / 5 \ CY, > 7 μὴ Ν Ὑ \ 

OpHs ὀσμώδους ἐναργές. ἀλλὰ χαὶ ὅτι διά twos ἔξωϑεν μεταξὺ ὄντος χαὶ 
διαβιβάζοντος τοῦ ὀσφραντοῦ τὴν ἐνέργειαν εἰς τὴν αἴσϑησιν, πρόδηλον, χαὶ 

ὅτι χοινὸν τοῦτο τοῦ ἀέρος χαὶ ὕδατος, ὃ δίοσμον χαλοῦμεν. χαὶ γὰρ ot 
>} η΄ 5 ~ Ψ TS Ni \ a7 TX σ \ \ > ἰχϑύες ὀσμῶνται ἐν ὅδατι πρὸς τὸ δέλεαρ σπεύδοντες, ὥσπερ xual τὰ ἐν 

10 ἀέρι. ἔστι γὰρ οὐ μόνον ἐν ὕδατι ἄναιμα, ὡς τὰ ὀστραχόδερμα ἐν αὐτοῖς, 15 
> \ \ 2 3, e \ Υ [4 Ἃ \ 5 / 5 Uy. ΄ ἀλλὰ χαὶ ἐν ἀέρι ὡς τὰ ἔντομα, ἃ χαὶ μὴ ἀναπνέοντα ὀσφραίνεται. χαίτοι 
χαὶ πεφυχὼς ὀσμᾶσϑαι ἀἄνϑρωπος χαὶ ὅσα ἀναπνευστιχά, ὅταν μὴ εἰσπνέῃ, 

ἀλλ᾽ ἢ ἐχπνέῃ 7 ἐπέχῃ τὸ πνεῦμα, οὐχ ὀσφραίνεται. πῶς οὖν ἐχεῖνα μηδὲ ἡ ἐχπνέῃ 7 ἐπέχῃ τὸ πνεῦμα, οὐχ ὀσφρ . πῶς ὁ α noe 
πεφυχότα ἀναπνεῖν: τάχα γὰρ ἂν δόξειε διὰ τὸ μὴ ἀναπνεῖν μηδὲ ὀσμᾶσϑαι, 

15 ἀλλ᾽ ἑτέρᾳ αἰσϑήσει τῶν ὀσφραντῶν ἀντιλαμβάνεσϑαι. ὅτι γὰρ ἀντιλαμβάνεται 
ἐναργές, ἐπὶ th μέλι φοιτώσης τῆς μελίσσης καὶ πύρρωϑεν, (καὶ φευγούσης 
αὖϑις) ὅταν χάηται" ἀλλὰ χαὶ φϑειρόμενα {φαίνεται ὑπὸ τῶν δυσωδῶν ἢ βα- 20 
ρέων. εἰ δὲ αἰσϑάνεται, δῆλον ὡς χατὰ τὴν ὀσφραντιχήν" αὐτὸ γὰρ τοῦτό ἐστιν 
7] ὄσφρησις, ἣ τῶν ὀσμῶν ἀντιληπτικὴ αἴσϑησις. χαὶ τῷ ἀέρι χἀχεῖνα διόσμῳ 

20 ὄντι χρῆται, διαβιβάζοντι τὴν ἐνέργειαν τοῦ ὀσφραντοῦ, οὐχ ὡς ἀναπνεομένῳ, 
ἀλλ᾽ ὡς διόσμῳ προσπελάζοντι μέχρι τοῦ ὀσφραντιχοῶ αἰσϑητηρίου. οὕτω 
γὰρ χαὶ ἡμεῖς χρώμενοι αὐτῷ ὀσφραινόμεϑα, ὡς διόσμῳ προσπελάσαντι 
τῷ αἰσϑητηρίῳ. ἀλλ᾽ ἡμεῖς μέν, ἵνα προσπελάσῃ; διανοῖξαι τέως βουλό- 25 

vetla τὰ τέως εἴργοντα τὴν προσπέλασιν, χαὶ πρὸς τὸ διανοῖξαι οἷον τῷ 

> σ dX \ \ ~ , y > yy ΄ διεῖργον. οὕτω δὲ χαὶ τὰ τῶν σχληροφϑάλμων ὄμματα οὐχ ἴσχοντα βλέ- 
φαρα εὐθέως ὁρᾷ μὴ χινοῦντά τι. δῆλον δὲ ὡς χαὶ τὰ ἀναπνέοντα οὐχ 
οἷά τε ὀσμᾶσϑαι ἐν ὕδατι, ἐπεὶ wyde ἀναπνεῖν. 

ρ. 422.10 Ἔστι δ᾽ ἢ ὀσμὴ τοῦ ξηροῦ, ὥσπερ ὃ χυμὸς τοῦ ὑγροῦ. 

3 Ἔν γὰρ τῷ διόσμῳ ἐναποπλυνόμενον τὸ ἔγχυμον ξηρὸν τὸ ὀσφραντὸν 81 
Στ, an c > ~ \ Leal eZ \ Soa ww ara \ X\ \ 
ἐργάζεται, ὡς év τῷ [Περὶ αἰσθήσεως χαὶ αἰσθητῶν ἐρεῖ τὸ ὃὲ γευστὸν 

χἂν ξηρὸν 7, οὐ γίνε ἰσϑητὸν τῇ γεύσε Χ τὸ ὃν μὴ ὕγρανϑέ ξηρὸν ἢ, οὐ γίνεται αἰσϑητὸν τῇ γεύσει χατὰ τὸν χυμὸν wy ὑγρανϑέν, 
ὡς μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ. δυνάμει ὃὲ τὸ ὀσφραντιχὸν οἷον τὸ ὀσφραντόν, ἐν τῷ 

ἐνεργεῖν χατὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ. ἱστάμενον, ὥσπερ χαὶ πᾶσα αἴσϑησις χατὰ 
35 τὸ τοῦ οἰχείου αἰσϑητοῦ: πρὶν δὲ ἐνεργεῖν δυνάμει ἐστίν. : 35 

p.422a8 Τὸ δὲ γευστόν ἐστιν ἅπτόν τι. 

Οὐ xa αὑτό, χατὰ δὲ τὸ ὑποχείμενον. xa? αὗτὸ μὲν yap γευστὸν 89 

16 χαὶ φευγούσης αὖϑις addidit Diels, cf. Them. p. 126, 29 17 φαίνεται addidi, ef. 
Them. 127, 19 31 ἐν τῷ Περὶ atodycews)] de Sensu et sens. 5 30 ἐρεῖ] cap. 10 
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ὃ χυμός, ἐν ὑποχειμένῳ δὲ THY χυμιώδη γενέσϑαι δεῖ ποιότητα, εἰ ἐνεργείᾳ 43: 
μέλλει γενέσϑαι γευστή. διὸ τὸ γευστὸν χαὶ ἁπτὸν τῷ ὑποχειμένῳ ἁπτὴ 40 

Ve \ c c , > Ee! i c X A ae N ce \ NX. 4, 5 δ) 4 

γὰρ ἢ ὑγρότης. οὐδὲν ὃὲ ἁπτὸν χινεῖ τὴν ἁφὴν διά τινος ἔξωϑεν ὄντος 

. μεταξύ" εἰ γὰρ χαὶ διά τινος μέσου, ἀλλ᾽ οἰχείου. ὥστε οὐδὲ τὸ γευστὸν 
X ~ 5 \ \ ree ao ~ ~ Ὰ NRE ICANN c , \ NN DENN ΚΝ 5 τὴν γεῦσιν" σὺν yap τῷ ὑγρῷ xwet, τὸ δὲ ὑγρὸν ἅπτόν. τὸ δὲ οὐδὲ γὰρ 

act > \ 5 9/> \ ΜΟΥ Ἂς \ Ὡς ἡ δλ > / Ὑ ῇ ἢ ἀφὴ ἀποδέδοται πρὸς τὸ διὰ τοῦ μεταξὺ ἀλλοτρίου ὄντος σώματος. 
\ \ ~ ΄ > ee ΚΞ ΡΣ. ΄ > c Pe Cae LK \ καὶ τὸ σῶμα δέ, ἐν ᾧ ὃ χυμός, τὸ γευστόν, ἐν ὑγρῷ ὡς ὕλῃ. τὴν 

ἔξιν ὧδε χρὴ χαταστῇσαι" χαὶ τὸ σῶμα τὸ τῇ χυμώδει ποιότητι γευστῇ 4 
v > c “ , ΄ c ΄ c σ ς > ‘ οὔσῃ ἐν ὑγρῷ πάντως ywouevy ὑποχείμενον ὡς ὕλη ὑπέστρωται. οὐ γὰρ 

. \ X\ > \ ΄ > \ \ 2) MEN } beard >I σ \ 10 ὡς TO διαφανὲς οὐ τὰ χρώματα, ἀλλὰ τὴν ἀπ᾽ αὐτῶν ἐνέργειαν, οὕτω χαὶ 
τὸ ὑγρὸν. τὴν τοῦ χυμοῦ ἐνέργειαν, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸν δέχεται τὸν χυμόν, ὡς 
c oO \ ἽΝ \ if > ~ \ > \ c χρ \ Ὰ ἢ ὕλη τὰ εἴδη, χατὰ μόνην ἀναλογοῦσα τὴν δεχτιχὴν ὑπόϑεσιν πρὸς τὰ 
πράγματα, ὧν λέγεται δεχτιχή, ἐπεὶ δηλονότι πῇ μὲν ὡς συμβεβηχὸς ὃ 

Ἁ ~ ~ > ~ ~ > « YN ~ χυμὸς ἐν τῷ ὑγρῷ, ὡς ἑδραζόμενος ἐν αὐτῷ, πῇ δὲ ὡς τὰ εἴδη ἐν τῇ 
Oh c > x 0 \ (Co > ς ~ ΣΟ δ0 15 ὕλῃ, ὡς ἀνέχοντα χαὶ στηρίζοντα ἐν ἑαυτοῖς ἐχείνην. 

p-422a11 Διὸ καὶ εἰ ἐν ὅδατι ἦμεν, ἠσϑανόμεϑα ἂν ἐυβληϑέντος 
~ , 

τοῦ γλυχέος" 

> ¢ X εν ἐδ ~ ΄ a ΄ ~ on [2 ΄ Οὐχ ὡς τὴν ἐνέργειαν τοῦ γλυχέος διαβιβάζοντος τοῦ ὕδατος, ὡς ὃ 
ἀὴρ τῶν χρωμάτων, ἀλλ᾽ ὡς αὐτοῦ πάσχοντος τὴν γλυχύτητα χαὶ ὡς 

20 γλυχέος εἰς τὸ αἰσϑητήριον ἐνεργοῦντος. διὸ οὐχ ἦν ὡς διὰ (τοῦ) μεταζύ. | 

p- 422214 Τὸ δὲ χρῶμα οὐχ οὕτως δρᾶται τῷ μίγνυσϑαι. 43v 

X\ Ἢ πρός τι τινὸς μῖξις thy παϑητὴν δηλοῖ μέϑεξιν, τὸ δὲ χρῶμα τῷ 

ἀέρι ἀπολύτως χαὶ nat ἐνέργειαν πάρεστιν. οὐ γὰρ χρωματίζεται 6 ἀὴρ 
χαὶ οὕτως εἰς τὸ αἰσϑητήριον ὃρᾷ οὐ μὴν οὐδὲ σωματικαῖς ἀπορροίαις 

25 ἑαυτοῦ εἰς τὸ αἰσϑητήριον φερομέναις τὸ χεχρωσμένον δρᾶται. 

ῳ 
"Ὁ eS gee sie ας ΄ Not Biron ΓΕΡᾺ gO Ξ Ἂν νιν ENE Tinh σπερ ἐπὶ τῶν χρωμάτων χαὶ τῆς ὄψεως ἔστι τι χαὶ τὸ μεταξὺ ἀλλό- 

> > 4 ~ ΄ » - Tplov τὸ διαφανές, οὐχ οὕτως ἐπὶ τῆς γεύσεως ἔστι τι μέσον ἔξ ξωΐεν. ὡς Ms 

μέντοι TO χρῶμα πρὸς τὴν ὄψιν, οὕτως ἐστὶν ὃ χυμὸς πρὸς τὴν γεῦσιν. 10 
80 γίνεται δὲ γευστὸς ὃ χυμὸς 7 ἤδη ὧν ἐν ὑγρῷ ἐνεργείᾳ, ὡς τὸ γλυχὺ τοῦ 

ὑέλιτος, ἢ δυνάμενος ὑγρανϑῆναι, ὅταν ὑγρανϑῇ 
Ἃ 5. ἘΞ᾿ΣῸ ΄ bh ~ 

AVTOS YEOUEVOS ὑπο της 

A ΄ > ~ , = 4 Cis (ope Nes τς -- 5» τυ 6 4 
ἐν τῷ στόματι ϑερμότητος, ὡς ot Grol, ἢ μιγνύμενος τῇ ἐν αὐτῷ ὑγρότητι 
σι \ Ψ' ἐπ’ Si la 5 7 , \ ~ 5 ~ ‘4 ὡς τὸ πέπερι. of δὲ ἅλες αὐτοί te τηχόμενοι ὑπὸ τοῦ ἐν τῷ “στόματι 

bypod διαχέονται χαὶ συντήχοντες τὴν γλῶσσαν ἔτι πλείονι τῷ περὶ αὐτὴν 
i“ c ~ 

35 μίγνυνται υγρῷ. 

, oO = 

7 ὕλῃ] ὕλη interpr. Simplicius 13 πῇ scripsi: τῇ Aa 20 tod addidi 26 τῷ a 
29 ὄψιν correxi: γεῦσιν Aa 31 δυνάμενον A 
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p. 422220 Ὥσπερ δὲ χαὶ ἢ ὄψις ἐστὶ τοῦ τε ὁρατοῦ xal τοῦ ἀοράτου. Adv 

Πολλάχις εἰρημένον ἐστὶν ἐναργές, ὡς ἑκάστη αἴσϑησις, προηγουμένως 

xo nar? ἐπιβολὴν τὸ οἰχεῖον γνωρίζουσα αἰσϑητόν, τῷ μὴ αἰσϑάνεσϑαι 

πειρωμένη χαὶ αὐτῷ τῷ μὴ ἐπιβάλλειν χαὶ τῆς στερήσεως ἀντιλαμβάνεται 

τοῦ οἰχείου αἰσϑητοῦ. ἀλλὰ ταύτης μὲν ὡς χατ᾽ ἔνδειαν ἀναισϑήτου, οὐ" 
he ~ ΄ “ne 5 ~ Y> a) / X \ \ 5 

παρόντος τῷ ὑποχειμένῳ τοῦ αἰσϑητιχοῦ εἴδους" γνωρίζει δὲ καὶ τὸ ἀσυμ.- 

μέτρως ὑπερβάλλον αἰσϑητόν, ἄλλως εἰχότως ἀναίσϑητον λεγόμενον ἢ ἣ 

στέρησις" ἀντιχειμένως γὰρ δι’ ὑπερβάλλουσαν τοῦ αἰσϑητιχοῦ εἴδους παρου- 

σίαν. οὐ γὰρ οἵα τε αὐτῷ ὡς ἂν ὑπερβάλλοντι συναρμόζεσϑαι, καὶ πάλιν 
ΕῚ ~ ~ Ἁ AG ἢ Ὰ > / ὃ 5 “Ὁ iC σ ¢ PI 

αὐτῷ τῷ μὴ συναρμόζεσϑαι τὸ ἀναίσϑητον αὐτοῦ γνωρίζει. οὕτως ἢ ὀψις 

τὸ ἄγαν λαμπρὸν χαὶ ἢ ἀχοὴ τὴν ὑπεραίρουσαν βροντὴν ἥ τε γεῦσις τὸ 

φϑαρτικὸν τῆς γεύσεως καὶ ἀπαμβλῦνον αὐτῆς τῇ προσβολῇ τὴν ἐνέργειαν. 
ὅταν μὲν οὖν ἀναίσϑητον λέγωμεν χατὰ στέρησιν ἐπὶ τοῦ ὑποχειμένου τοῦ 

χαὶ τῷ χατ᾽ ἐπιβολὴν αἰσϑητῷ ὑπεστρωμένου, ὃ ἀναίσϑητον λέγομεν, 

ὅταν μὴ ἔχῃ τὸ εἶδος, χαίτοι πεφυχὸς ἔχειν, ἢ ἔχῃ μὲν ἀμυδρῶς δέ, ὡς 
τὸ ἄπουν χαὶ ἀπύρηνον ἐνίοτέ φαμεν ἐπὶ τῶν εὐτελῶς ταῦτα ἐχόντων, τὸ 

~ > PALSL / ¢ > 4 [4 “a VE σ ἊΧ ΟΣ Ἀν 9 τοιοῦτον ἀναίσϑητον γνωρίζει ἣ οἰχεία ἑχάστου αἴσϑησις. ὅταν δὲ ἀντὶ ἀπο- 
φάσεως τὸ ἀναίσϑητον λέγωμεν, ὡς τὴν φωνὴν ἀόρατον, οὐχέτι πάντως τὸ 

0 οὗ 5 ἢ Χ nd οἵ ἘΝ, 3) ἡ IX 2 ΕἰδῚ is > Leon \ > \ “Ὁ Ms τοιοῦτον αἰσϑητὸν τῇ οἰκείᾳ αἰσϑήσει, ἐπειδὴ ἢ ἀπόφασις χαὶ ἐπὶ τῶν μὴ 

Uae Ὁ τῷ εἴδει φέρεται. διὸ xa αὐτὸς ἐφ᾽ ἑνὸς τοῦ ἀοράτου ὁσαχῶς 
ἔγεται ἐπέστησεν, ἵνα εἰδῶμεν ποῖον μὲν ἀὐραζον τ ἣ ats, ποῖον 

δὲ οὐχί. τοῦ μὲν γὰρ ἀδυνάτου ὁραϑῆναι, ὡς ἔχει ἣ φωνή, οὐχ ἀντιλαμ- 
΄ yy \ δι a \ Ph} \ Υ͂ BDI / Υ ΄ S βάνεται ἢ ὄψις, τὸ δὲ πεφυχὸς xdv μὴ ἔχῃ ἢἣ φαύλως ἔχῃ, γνωρίζει 

δὲ y. BI \ > S.~ Ἃ INO aCe ἐν ~ σ X 
φαύλως δὲ se ἢ τὸ ἀμυδρῶς ἣ τὸ Gt ὑπερβολὴν βλαπτιχῶς. οὕτω δὲ 

χαὶ ἢ γεῦσις τοῦ γευστοῦ χαὶ ἀγεύστου;, οὐ τοῦ ἀδυνάτου δηλαδή" ὅϑεν 
τοῦτο μὲν ἀφεῖται, διαιρεῖται δὲ τὸ ὑποπίπτον ἄγευστον, τὸ ἢ μιχρόν φησιν 

ἣ oe ν ἔχον Oey 7 pes ey τῆς 7 5: τὸ πυρὸν ἢ ἀντὶ 
δὲ σ τοῦ οὐδὲ ὅλως χατὰ ᾿Αττιχὴν aie συνήϑειαν, ὅταν pean ἔχειν μὴ 

ἔχῃ, ἣ τοῦτο μὲν παρεὶς ὡς ἐχ τῶν πολλάχις εἰρημένων γνώριμον ὄν, 
\ > iz \ > Q Y. \ “ 5 > ΄ \ eh | 

μιχρὸν δὲ λέγων τὸ ἀμυδρῶς ἔχον χαὶ φαῦλον, οὐχ x παραλλήλου τὸ αὐτὸ 
> ~ > ) εν \ 5Ε τῶν" Ν and a \ oy oN y / xd 
δηλῶν. GAA’ οἶμαι τὸ ἀηδίζον τὴν γεῦσιν. O χαὶ αὐτὸ ἀγεῦστον πως τῷ 
SA, [Ὁ nA Seat ἊΝ - \ 9\ ~ \ Cc lf ἀνίλλεσϑαι περὶ αὐτὸ thy γεῦσιν " παρὰ d& τοῦτο τὸ φϑαρτιχόν. 

». 429231 Δοχεῖ δὲ εἶναι ἀργὴ τὸ ποτὸν χαὶ ἄποτον- | 

Ἔστι μὲν τὸ εἶδος tod γευστοῦ 6 χυμός, ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὗτος ἢ ἐνεργε 
μέλλοι εἶναι αἰσϑητός, πρὸ δὲ τοῦ δυνάμει τὸ f © ἢ δυνάμει ἐστὶν ὑγρός, 

ἐνεργείᾳ, τὸ ὃξ ἐνεργείᾳ rae ποτόν, εἰχότως τοῦτο eer χαλεῖ δὲ ποτὸν 

νῦν τὸ ἔγχυμον ὑδατῶδες ὑγρὸν χαὶ προσηνῆ τὸν χυμὸν χαὶ ἐναργῆ ἔχον, 
ἵνα ἄποτον. ἧ, ὡς ἐξ ὧν αὐτὸς εἴρηκεν φανερόν, τὸ ὑδατῶδες μὲν ὑγρόν, 

ΟΠ δὲ ἢ ἀμυδρὸν ἢ ἀηδῇ χυμὸν ἔχον ἢ φϑαρτικὸν τῆς γεύσεως. οὐ 

37 ἐναργ] ἐν ἀρχῇ ἃ 

22 

᾿ 

25 

30 

90 

47 

δ0 

ὡ 



SIMPLICI IN L. DE ANIMA II 10 [Arist. p. 422431. 88. 34. υ10] 157 

\ ὃ > \ YW. \ c \ yy 65 fo} ¢ ~ δὲ N ὺλ yy > KG \ \ 48ν γὰρ ἂν ἀρχὴ εἴη μὴ ὑγρὸν ὄν: σαφῶς δὲ τὸ φαῦλον εἴρηται, ἐν ᾧ χαὶ τὸ 
pd ~ Q~ » 

und ὅλως ἔγχυμον χαὶ τὸ ἀμυδρῶς χαὶ τὸ ἀηδῶς. περιληπτέον" εἴρηται γὰρ 

χαὶ τὸ φϑαρτιχόν. 

Ρ. 422233 Ἔστι δὲ κοινὸν ἁφῆς καὶ γεύσεως τὸ ποτόν. 

5 Νῦν οὐ τὸ ἀνωτέρω ἀντιδιῃρημένον τῷ ἀπότῳ μόνον λέγων, ἀλλὰ τὸ 
χοινὸν ἀμφοῖν" χαὶ yap τὸ | ἐκεῖ ἄποτον χοινὸν τῆς τε ἁφῆς ὡς ὑγρὸν χαὶ 44: 

τῆς γεύσεως ὡς χατὰ στέρησιν ὃν ἄγευστον ἢ δι᾿ ἀμυδρότητα 7 δι’ ὕπερ- 
βολήν. 

p. 422234 Ἐπεὶ δ᾽ ὑγρὸν τὸ γευστόν, ἀνάγχη τὸ αἰσϑητήριον αὐτοῦ 
IN 7 ς 

10 uyte ὑγρὸν εἶναι ἐντελεχείᾳ μήτε ἀδύνατον ὑγραίνεσθϑαι. 

Ὅτι μὲν ἄχυμον εἶναι δεῖ τὸ γευστιχὸν αἰσθητήριον φανερόν, ἐπειδὴ 10 
τὸ ἴδιον τῆς γεύσεως αἰσϑητὸν 6 χυμός. ἵνα οὖν μὴ παραποδίζῃ ὁ eyxet- 

μενος χυμὸς πρὸς τὴν τῶν ἄλλων χρίσιν, ἄχυμον εἶναι δεῖ, παϑητιχὸν δὲ 
ὑπὸ τῶν χυμῶν οὐ τῷ xat οὐσίαν μεταβάλλειν, ἀλλ᾽ ἵνα σωζόμενον τῆς 

15 ποιότητος μεταλαμβάνῃ-. 6 δὲ ᾿Δριστοτέλης οὐδὲ ὑγρὸν εἶναι βούλεται διὰ 

τὸ εἰ χαὶ μὴ τοῦ ὑγροῦ ὡς ὑγροῦ τὴν γεῦσιν εἶναι ἀντιληπτικήν, ὅμως οὐχ 
ἄνευ ὑγρότητος. ἀλλὰ νόσημα νομίζεται ἢ τῆς γλώττης ξηρότης" διὸ χατὰ 15 
φύσιν ἔχειν δεῖ τινα χαὶ δγρότητα, εἰ χαὶ ἄχυμον, ἢ τοσαύτην, ὥστε μὴ 
τῷ ἐξυδαροῦν τὸ ἐπεισιὸν ἔγχυμον ὑγρὸν παραποδίζειν αὐτοῦ τῇ ποιήσει. 

20 ἀλλὰ ual ἣ ξηρότης μαχομένη πρὸς τὴν ἐπεισιοῦσαν ὑγρότητα οὐχ ἐᾷ 
παϑεῖν χαὶ τῷ παϑεῖν τὸ αἰσϑητήριον χρῖναι τὸν ἐν τῷ ὑγρῷ χυμόν. ὅϑεν 

οὔτε χατάξηρος οὖσα οὔτε ἄγαν ὑγρὰ εὐαίσθητος ἢ γλῶσσα, ual μάλιστα 
ἐὰν ἔγχυμος ἣ ἐν αὐτῇ ὑγρότης ἦ. ὡς ἐπὶ τῶν ἰχτεριώντων ἢ ὡς ἐπὶ τῶν 20 
προγευσαμένων ἑτέρου τινὸς ἐγχύμου. “αὕτη yap ἣ ἁφὴ γίνεται τοῦ 

25 πρώτου ὑγροῦ, ἐπειδὴ οὐ διά τινος μεταξὺ ἀλλ᾽ ἁπτομένη ἣ γλῶσσα 

πάσχει ὑπὸ τοῦ γευστοῦ, ἐὰν τὸ περὶ αὐτὴν ὑγρὸν πλέον ἢ τούτου ὡς 
προσεχοῦς οὗ ἣ ἁφή" ἵνα τὸ πρῶτον τοῦ προσεχοῦς ἢ δηλωτιχὸν ἢ χαὶ 
τοῦ προὐπάρξαντος ἐγχύμου ὑγροῦ, ὡς ἐπὶ τῶν προγευσαμένων ἐγχύμου 

τινός. 

80 ρ.4290υ10 Τὰ δὲ εἴδη τῶν χυμῶν. 

Ὡς ἐν χρώμασιν ἄχρα τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν, τὰ δὲ ἄλλα μέσα 29 
᾿ σ >] ~ 4 \ \ 4 \ SX ec 4 τούτων, οὕτως ἐν χυμοῖς ἄχροι γλυχὺς χαὶ πιχρός, μεταξὺ δὲ οἵ λοιποί" 80 

χαὶ οἱ μὲν ἄχροι ἅπλοῖ ὡς ἄμιχτοι πρὸς ἀλλήλους, οἱ δὲ μέσοι ex τῶν 
ἄχρων μιχτοί, ody ὡς ἐξ ἐχείνων συγκιρνάμενοι, ἁπλοϊκῶς δὲ χαὶ αὐτοὶ 

80 ὑφιστάμενοι διὰ τὴν πρὸς Exdtepov τῶν ἄχρων χοινωνίαν μιχτοὶ ἐνίοτε χαὶ 

15 οὐδὲ correxi: οὔτε Aa 20 ἐπιοῦσαν A 21 τῷ (post καὶ) correxi: τὸ Aa 

ὑγρῷ] ἁπτῷ a 22 οὔτε --- οὔτε scripsi: οὐδὲ — οὐδὲ Aa 
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ἐξ ἀλλήλων λέγονται. of μὲν οὖν ἄλλοι χατ᾽ eldoc ἀλλήλων διάφοροι, ὁ 44: 
δὲ στρυφνὸς δοχεῖ ἐπίτασις εἶναι τοῦ αὐστηροῦ. ἀπερίληπτοι μὲν οὖν αἱ 
τῶν χυμῶν ἰδέαι, ὡς δὲ εἰς ἐναργεστέρας ταύτας πειρῶνται πάσας ἀνάγειν. 
διὸ χαλῶς ἔφη τὸ σχεδὸν τοσαύτας δοχεῖν εἶναι τὰς διαφοράς. εἰπὼν 8 

5 δὲ τί τὸ γευστόν, τὸ γευστικόν, περὶ οὗ χαὶ προὔχειτο λέγειν, τὸ δυνάμει τοι- 
οὗτον εἶναί φησιν, ἐπειδὴ καὶ ἢ χατ᾽ ἐνέργειαν γνῶσις τῷ γνωστῷ ὁρίζεται 
χαὶ χατὰ τὸ ἐχείνου ἵσταται εἶδος. πάσχει δηλαδὴ τὸ ὄργανον, χαὶ πάσχειν 

ποιεῖ τὸ γευστὸν τῷ εἰς τὸ ὄργανόν τι Spay. 

Ρ. 4290υ11 Περὶ δὲ τοῦ ἁπτοῦ χαὶ περὶ ἁφῆς ὃ αὐτὸς λόγος. 

10 Διότι ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπὸ τοῦ γνωστοῦ τὴν σύστοιχον ἐϑεώρει 40 
γνῶσιν, οὕτω χαὶ νῦν ἀπὸ τοῦ ἁπτοῦ τίς ἢ ἁφὴ διορίζεται, δύο προτείνας 

ἢ ph δὼ wv fe a \ Γ pA o c X SQ a 4 eek περὶ αὐτῆς ἄπορα" ἕν μὲν πότερον μία ἢ ἁπτιχὴ αἴσϑησις ἣ πλείους, διὰ 
τὸ χαὶ τὰ ἁπτὰ πλείονα εἶναι χαὶ ἀνομοιογενῇ δοχοῦντα χαὶ ἐναντιώσεις 
Υ͂ πὴ, ~ ~ ~ 
ἔχειν πλείστας, ἕτερον δὲ ef τὸ αἰσϑητήριον αὐτῆς, xal τὸ τῇ ἁπτιχῇ 
¢ Me ΄ - 

15 ὑπεστρωμένον αἰσϑήσει πρώτως ὄργανον ἣ σάρξ ἐστιν ἐν τοῖς ἐναίμοις 
~ 5 ΄ ~ ~ 

ζῴοις χαὶ τὸ ἐν τοῖς ἀναίμοις ἀνάλογον τῇ σαρχί, ἢ ταῦτα μὲν μεταξύ, 45 

ὡς ἐπὶ τῶν πρώτων τριῶν αἰσϑήσεων ὃ ἀήρ, τὸ δὲ αἰσϑητήριον ἑτέροις. 

χαὶ οὕτω γε αὐτὸς φαίνεται ἐγχρίνων τὸ πρῶτον τῆς ἁφῆς αἰσϑητήριον οὐχ 

εἶναι τὴν σάρχα ἢ τὸ ἀνάλογον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν τῷ Περὶ αἰσϑήσεως λέγει; 
20 πρὸς τῇ χαρδίᾳ τό τε τῆς ἁφῆς καὶ τὸ τῆς γεύσεως, αἰσϑητιχῆς μὲν οὔσης 

χαὶ τῆς σαρχὸς χαὶ τῶν νεύρων, ἀλλ᾽ οὐ πρώτως. ὅπερ ζητῶν τὴν σάρχα 
c Ν' > ΄ > 3 c b) ΄ ~ FX ~ 77 \ ~ Od 

ὡς py αἰσϑητικήν, ἀλλ᾽ ὡς ἀνάλογον τοῖς μεταξὺ τῷ ἀέρι χαὶ τῷ - ὕδατι 

διαγράφει. δηλοῖ γοῦν συμπεραινόμενος τὸν λόγον ual ἁπτὰς μὲν εἶναι 50 
λέγων τὰς διαφορὰς τοῦ σώματος ἣ σῶμα, τὸ δὲ αἰσϑητικὸν ad- 

95 τῶν τὸ ἁπτιχόν, χαὶ ἐν ᾧ ἣ χαλουμένη ἁφὴ ὑπάρχει αἴσϑησις 

πρώτῳ τὸ δυνάμει τοιοῦτον εἶναι μόριον, προσϑεὶς τὸ πρώτῳ, ἵνα 
δου x, \ Σ 27. ΄ ΄ ~ Se US pare [4 σι 5 Χ ὃς wf \ \ A 

δῆλον 7 περὶ od ἐζήτει ἁπτιχοῦ αἰσϑητηρίου, ὅπου αὐτὸ ὕετέον, xat πρὸς 

ὃ ὁρῶν οὐχ ἐβούλετο εἶναι τὴν σάρχα τὸ αἰσϑητήριον, ὡς πρῶτον μὲν τὴν 

χαρδίαν εἶναι τὸ ἁφῆς καὶ γεύσεως αἰσϑητήριον, τὴν δὲ σάρχα πρὸς μὲν 44ν 
3 ὔ \ ~ FX 4 Ὑ >. Si \ 3) \ > \ > \ 

30 ἐχείνην τὸν τῶν μεταξὺ λόγον ἔχειν, εἶναι ὃς χαὶ αὐτὴν alctytixyy, st xat 
S l4 σ > ~ \ 3 4 \ \ 5 > ta if 

δευτέρως. ὅπερ δηλοῖ χαὶ αὐτός, συμφυὲς χαὶ οὐχ ἀλλότριον βουλόμενος 

εἶναι μέσον" 7 δὲ συμφυὴς μεσότης χαὶ οὐχ ἀπηλλοτριωμένη χοινωνεῖ τῆς 

πρὸς τὸ ἡγεμονιχὸν ζωῆς. GAN οὐχὶ διὰ τί χαὶ τὰ ὀστᾶ φαίη ἄν τις 

αἰσϑητιχά, χαίτοι συμφυῇ ὄντα; ἐπειδή, ἐρῶ, οὐδὲ τὸν τῶν μεταξὺ πρὸς τὴν 5 

35 αἴσϑησιν σώζει “λόγον, χατὰ τὴν φυτιχὴν ζωὴν ὄντα συμφυῇ. οὕτω μὲν 

οὖν τὸ δεύτερον διορίζεται πρόβλημα. τὸ ὃὲ πρότερον διαπορήσας, μή τι 

πλείους at τῶν λεγομένων ἁπτῶν αἰσϑήσεις διὰ τὰς πλείους αὐτῶν ἐναν- 

τιώσεις (μηδὲ γὰρ εἰ ἕν ἁπασῶν χοινὸν τὸ αἰσϑητήριον, εἴτε τὸ πρῶτον 

3 ἀνάγειν correxi: ἐνάγειν Aa 9 περὶ (post xat) om. a 19 ἐν τῷ Περὶ αἰσϑήσεως] 

de Sensu et sens. 2 ἢ. 4991 24 λέγων p. 423d, 26 26 πρῴτῳ (post αἴσϑησις) 

Aristoteles p. 423>51: πρώτως Aa 
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εἴτε τὸ συμφυὲς μεταξύ, ἱχανὸν εἶναι τοῦτο πρὸς πίστιν τοῦ μίαν ὑπάρχειν, 44ν 
ἐπειδὴ χαὶ τῆς γλώττης χοινῆς ἁφῆς οὔσης χαὶ γεύσεως χἂν οὐ μία αὖται), 
τίϑεται ὅμως ὑπάρχειν μίαν τὴν ἁπτικήν. δειχνὺς χαλῶς χαὶ τῶν ἄλλων 10 

ἑχάστην πλειόνων οὖσαν ἐναντιώσεων. χαὶ ζητῶν πάλιν ὀρϑῶς (ὡς, εἰ χαὶ 

5 πλείους, ἀλλ᾽ εἶναι δεῖ τινα μίαν φύσιν xa? ἑχάστην αἴσϑησιν, περὶ ἣν 

at πλείους, ὡς ἐν ὄψει μὲν τὸ φῶς" χαὶ γὰρ τὸ χρῶμα ὡς φῶς τι ὁρατόν " 
ἐν δὲ ἀχοῇ ὃ ψόφος, ἐν ὀσφρήσει δὲ ἢ ὀσμή, τὸ ἐναποπλυνόμενον οὖσα 
τῷ χοινῷ ἀέρος χαὶ ὕδατος δγρῷ ἔγχυμον, ὡς τῇ γεύσει ὃ χυμός) ζητῶν 
οὖν ὀρϑῶς, τί τὸ ἐν ἁφῇ χοινόν, χἂν μὴ ὠνόμασται, τίϑεται αὐτὸ τὸ σω- 1 

10 μάτων ὡς σωμάτων διοριστιχόν, ὧν ἀρχαὶ τὰ τέτταρα στοιχεῖα, τουτέστι 
τῶν γενητῶν χαὶ φϑαρτῶν. ἔστι γάρ τι χοινὸν ὡς γινομένων δριστιχὸν εἶδος, 
ἰδίας ἔχον ἐπαχολουϑούσας ποιότητας, χατὰ μὲν τὴν ϑέσιν βαρύτητα χαὶ 

χουφότητα χαὶ τὰς τούτων μέσας ῥοπάς, χατὰ δὲ τὰς εἰς ἄλληλα αὐτῶν 
ποιήσεις ϑερμότητα χαὶ ψυχρότητα χαὶ ξηρότητα χαὶ ὑγρότητα χαὶ τὰς ἐχ 

15 τούτων συμπλεχομένας, λειότητα τραχύτητα, σχληρότητα μαλαχότητα, τὰς 20 

ὁμοίας" ὡς παραδεδόσϑαι ὉΠ} ὕπ᾽ αὐτοῦ χαὶ τὸ Ev χοινὸν γένος τῶν 

ἁπτῶν, τό Ye πρᾶγμα, χἂν ὄνομα αὐτῷ μὴ χέηται. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λέξιν 

ἰτέον. τὸν αὐτὸν εἶναί φησι περί τε τοῦ ἁπτοῦ χαὶ τῆς ἁφῆς λόγον. 

Ζ \ p. 422017 Et γὰρ ἣ ἁφή μὴ μία ἐστὶν οἰ ἀλλὰ πλείους, 
\ ke ΄ 20 ἀναγχαῖον xat τὰ ἁπτὰ πλείω εἶναι atodyta. 

᾿Αληϑὲς μὲν χαὶ τὸ ἀντίστροφον, τὸ εἰ πλείω αἰσϑητὰ τὸ ἁπτόν, χαὶ 26 

τὴν ἁφὴν πλείους εἶναι αἰσϑήσεις“. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὃ προηγούμενος νῦν λόγος 
περὶ τῆς ἁφῆς, ἀπὸ ταύτης ἄρχεται, ἵνα δείξας ὅτι μὴ πλείω αἰσϑητὰ τὰ 

ἁπτὰ δμολογούμενον ἔχῃ κατὰ τὴν σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφὴν χαὶ τὸ τὴν 

95 ἁφὴν μίαν εἶναι αἴσϑησιν. ἀναλαβὼν ὃὲ τὴν ἀπορίαν, πότερον μία ἣ πλείους, 
ἐπισυνάπτει χαὶ τὴν ἑτέραν, τί τὸ αἰσϑητήριον τοῦ ἁπτιχοῦ, πότερον ἢ σὰρξ 30 

χαὶ τοῖς ἄλλοις ἀνάλογον ἢ οὔ, ἄλλοις λέγων τοῖς ἀναίμοις ζῴοις" χαὶ 

εὐϑὺς τὸ δοχοῦν αὐτῷ ἐνδείκνυται, ὡς τοῦτο μέν ἐστι τὸ μεταξύ. χαὶ 
ὅπως μεταξύ, {νίξατο ἐπάγων" 

80 ρ.499υ29 Td δὲ πρῶτον αἰσϑητήριον ἄλλο τί ἐστιν ἐντός" 

Ὡς χαὶ τῆς σαρχὸς μὲν οὔσης αἰσϑητηρίου, δευτέρου δέ" οὐ γὰρ ἂν 37 
τὸ ἄλλο πρῶτον αἰσϑητήριον ἦν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς αἰσθητήριον; ὡς τὸ τοῦ 
ὀφθαλμοῦ ὑγρὸν χαὶ ὃ ἐν τοῖς ὠσὶν ἀήρ. οὗ γὰρ ἦν ἐχεῖ τὸ μεταξὺ αἰ- 

σϑητήριον, ὃ ἔξω ἀὴρ ἣ τὸ ὕδωρ. εἶτα τὴν πρώτην ἐπεξερ ἡδίω ἀπο- 

35 ρίαν ἐχ τοῦ δοχεῖν ἑκάστην τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων περὶ p ἯΙ ἔχειν ἐναν- 40 
, 4 \ \ ,’ 

τίωσιν, ταύτην δὲ περὶ πλείους. 

20 αἰσϑητὰ εἶναι ἃ 24 ἔχει ἃ 
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p. 422097 Ἔχει δέ τινα λύσιν πρός ye ταύτην τὴν ἀπορίαν: Δάν 

~ \ \ ΄ δ if \ , Ἂ - Καλῶς χαὶ τινὰ φάμενος τὴν λύσιν χαὶ πρὸς μόνην thy ex τῶν 46 
πλειόνων ἐναντιώσεων ἀπορίαν. ἐπάξει γὰρ καὶ ἑτέραν περὶ τοῦ αὐτοῦ τοῦ 
πότερον μία ἢ πλείους, ἐχ τοῦ μὴ φαίνεσϑαι ἕν τι κοινὸν τῶν ἁπτῶν γένος" 

\ [4 ξ ~ 7 J 3 ~ 5} \ \ 4 X > ~ 4 5 πρὸς ἣν ἣ νῦν λύσις μὴ ἀπαντῶσα, ἀλλὰ πρὸς μόνην τὴν ex τῶν πλειόνων 
ἐναντιώσεων εἰχότως οὐχ. ἁπλῶς ἀλλά τίς ἐστι λύσις. τίς οὖν ἣ λύσις; καὶ 
ὅτι ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεών εἰσιν ἐναντιώσεις πλείους. δῆλον 50 

γὰρ ὡς τὸν ψόφον ἢ ἀχοὴ χατὰ πᾶσαν προσοῦσαν αὐτῷ ἰδιότητα γνωριεῖ, χαὶ 
τὰς ἀντιχειμένας αὐτῷ συμπιπτούσας, οἷον μέγεϑος χαὶ μιχρότητα, λειότητα 

10 χαὶ τραχύτητα" οὐ τὰ ἐν τοῖς ὄγχοις λέγων, ἵνα τὰ χοινὰ οὐ δέον παρεισάγῃ 
αἰσϑητά, ὡς δ᾽ Ἀλέξανδρος φήϑη, ἀλλὰ τὰ τῶν ἤχων ἴδια, ὧν μόνη γνωριστικὴ 
ἣ ἀχοή" διὸ χαὶ τὸ τῆς φωνῇς πρόσχειται, ὡς χαλῶς χαὶ 6 [Πλούταρχος 
ἐπέστησεν. εἰσὶ δὲ καὶ περὶ χρώματα διαφοραὶ τοιαῦται ἕτεραι, 
κι "4 X \ ~ , ta NOY, ~ ec 4 οἷον μέγεϑος μὲν | ἐπὶ tod στίλβοντος χρώματος χαὶ ὅλως ϑᾶττον ὁρωμένου 45r 

15 χαὶ σφοδρότερον τὴν ὄψιν πλήττοντος, ὡς τὸ τοῦ χρυσοῦ ἔχει χρῶμα χαὶ 

ἀργύρου, σμιχρότης δὲ ὡς ἐπὶ τοῦ χαὶ πλείονος δεομένου φωτὸς πρὸς τὸ 
6 ~ \ > Ὁ if ~ \ BA z= x ~ , a \ ὁραϑῆναι χαὶ ἀμυδρότερον χινοῦντος τὴν ὄψιν, οἷον τὸ τοῦ μολύβδου xat 
λειότης μὲν ἐπὶ τῶν προσηνῶν τῇ ὄψει, οἵα ἢ τῶν ἀνθῶν, ὡς τραχύτης 

ἐπὶ τῶν μεμερισμένων. εἰ δὲ xal πᾶσι τοῖς δρωμένοις χοινὸν τὸ φῶς, ὕ 

90 πλείστας ἂν εὕροις διαφορὰς χατά τε τὰ φωτίζοντα λαμπρὰ χαὶ τὰ μή, 

ἀλλ᾽ ἐν σχότει ὁρώμενα, χαὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς te φωτίζουσι πρὸς ἄλληλα χαὶ 
ἐν τοῖς ἐν σχότει ὁρωμένοις: ἔν τε τοῖς διαφανέσι πλείστη διαφορά, ἐναρ- 
γέστερον ἢ ἀμυδρότερον φωτιζομένοις, ἢ διὰ τὸ τῶν φωτιζόντων ἢ τῶν 

διαφανῶν διάφορον, ἢ χαὶ παρὰ τὸ συναμφότερον. οὐ ϑαυμαστὸν οὖν, εἰ καὶ 
25 περὶ μίαν τὴν τοῦ ἁπτοῦ φύσ λλαὶ atvotsy διαφοραί. ἣ μὲν οὖν 25 περὶ p ἣν τοῦ ἁπτοῦ φύσιν πολλαὶ συμβαίνοιεν διαφοραί. ἣ μὲν ov 

ἀπὸ τοῦ πλήϑους τῶν ἀντιϑέσεων ἀπορία λέλυται, ζητεῖ δὲ λοιπόν" 10 

p. 422υ85 ᾿Αλλὰ τί τὸ ἕν τὸ ὑποκείμενον, ὥσπερ ἀχοῇ ψόφος, 
ὩΣ Ὁ - > σ Vv Y ὃ ἴα, 

οὕτῷῳ τῇ ADT], οὐχ εστιν ἔνδηλον. 
4 

Ἢ γὰρ ἀπορία οὐχ ἐκ τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς Tus- 18 

80 τέρας προτείνεται ἀγνοίας, διὸ οὐκ ἔφη μὴ εἶναι ἕν, ἀλλὰ μὴ εἶναι ἔν- 
δηλον, ἴσως μὲν χαὶ τῷ μὴ χεῖσϑαι χοινὸν ὄνομα χαὶ τῆς ἐννοίας ἡμᾶς τὸ 
ἀπολειπούσης τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως, ἐνίοτε δὲ ual τὸ ἀνάπαλιν διὰ 
τὸ τὸ πρᾶγμα εἶναι δυσϑεώρητον τὸ χοινῇ τῶν γενητῶν σωμάτων ὡς τοι- 

ούτων δριστιχὸν χαὶ τοῦ ὀνόματος ἐχλελοιπότος. ἀπορήσας δὲ ὃ φιλόσοφος 
35 τί τὸ χοινόν, πρὶν ἢ τὸ δοχοῦν ἀποφήνασϑαι ζητεῖ τὸ. τῆς ἁφῆς αἰσϑη- 

τήριον᾽ τοῦτο μὲν ἵνα ἐπιτείνῃ τέως διὰ τούτων τὴν περὶ τῆς ἁφῆς, ὅτι 
οὐ μία, ἀπορίαν τῷ ἐνίστασϑαι πρὸς τὴν δοκοῦσαν τοῦ μίαν εἶναι ἀπόδειξιν 
ἀπὸ τοῦ ἕν τὸ ἁπτικὸν αὐτῆς εἶναι αἰσϑητήριον. εἰ γὰρ μὴ ἢ σὰρξ τὸ 90 

πρῶτον αἰσϑητήριον, μάλιστα μὲν ἄδηλον, εἰ μὴ πλείω τὰ πρῶτα. εἰ δὲ 

18 ἀνθέων ἃ 27 τὸ (post ἕν) om. ἃ 28 ἔνδηλον scripsi, cf. v. 90: ἔχδηλον Aa 

35 ὡς post ἁφῆς add. ΑἹ 
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χαὶ ἕν, οὔπω φανερόν, ὅτι καὶ ἣ ἁφὴ πάντων μία αἴσϑησις - ὡς ia cyto 
τ χοινοῦ ὑπεστρωμένου ὀργάνου τῇ τε ἁφῇ χαὶ τῇ γεύσει οὐ Ee 
αὗται, οὕτως οὐδὲ αἱ τῶν λεγομένων ἁπτῶν αἰσϑήσεις πᾶσαι μία, χἂν 
χοινὸν ἢ αἰσϑητήριον πάντων. τοῦτο δὲ ἵνα διὰ τοῦ αἰσϑητηρίου τὴν ἁφὴν 

5 σωματοειδεστέραν τῶν ἄλλων χαὶ 2G ce) δείξας αἰσϑήσεων χαὶ τὸ 
Busey αὐτῇ εὕρῃ ᾿αἰσϑητόν, τῶν παϑητικῶν ὃν σωμάτων χορ Στ στο τῦν. : 

“πῶς οὖν ἢ ἁφὴ Sear oes χαὶ ELUTE δείχνυται ἐχ τοῦ πρώτου αὐτῆς 
αἰσϑητηρίου, αὐτόϑεν μὲν οὐδὲ τούτου, ὥσπερ οὐδὲ τῶν ἄλλων τι, ἀμέσως 

LD or 

Ce! > ~ ae σ N NaN , pal \ Qe, τῷ αἰσϑητῷ προσπελάζοντος, ἵνα μὴ σφοδρὰ πάϑη τὴν χριτιχὴν παραποδίζῃ 
10 ἐνέργειαν. οὐ μὴν ἔτι δυναμένου διὰ τῶν ἀλλοτρίων μεταξὺ τοῦ αἰσϑητοῦ 

ἀντιλαμβάνεσϑαι, ἀλλὰ συμφυοῦς μέσου δεηϑέντος, ζωτιχῶς ὑπὸ τοῦ αἰσϑη- 
τοῦ πάσχοντος χαὶ ἤδη. εἰ χαὶ ἀμυδρῶς χαὶ δευτέρως, χατὰ τὴν χριτικὴν 80 
ἐνέργειαν ἱσταμένου χαὶ τότε τὸ πρώτως xal χαϑαρώτερον ἑστὼς χατ᾽ ad- 

Η͂ ~ ¢ ~ / Rope > 6 “ ΜΝ ΜᾺ CWE THY xtVOdYTOG>, ὡς TOD πρώτου τῆς ἁφῆς αἰσϑητηρίου (καὶ γὰρ ἢ γεῦσις 
15 ἁφή τις xal οὐ χαλῶς πρὸς τὴν οἰχείαν ἐγειρομένη ἐνέργειαν, εἰ μὴ ὑπὸ 

τοῦ ζωτιχοῦ χαὶ ἤδη αἰσϑητιχοῦ χινηϑείη.) καὶ δραστιχκωτέρου τοῦ χινοῦντος 
χρήζοντος, οὐχ ἂν ἡ εἰ ἢ δρίζουσα αὐτὸ ζωὴ ὁμοίως ἦν ταῖς ἄλλαις αἰσϑή- 

et 2 5) ἢ 2 πον ἢ \ ~ > > ΄ > > ΄ σεσιν ἀπόλυτος, ἀλλὰ διὰ τὸ μᾶλλον εἶναι ἀχώριστος οὐχ ἐπεχτεινομένη 
\ \ \ b) l4 χαὶ ἐπὶ τὰ ἀλλότρια. 

20 p.423a1 Οὐδὲν δοχεῖ σημεῖον εἶναι τὸ γίνεσϑαι αἴσϑησιν ἅμα 80 
ϑιγγανομένῳ᾽ 

Ὡς διὰ τὸ σωματοειδέστερον χαὶ παϑητιχώτερον καὶ τοῦ πρώτου ἅπτι- 89 

χοῦ αἰσϑητηρίου ὑπόνοιαν παρέχοντος προσπελάζειν ἀμέσως τῷ «αἰσϑητῷ. 40 
\ a ~ > ΄ ΕΖ σ΄ 5 \ ~ {55 Ὲ ΄ ς πρὸς ὃ πρῶτον ᾿Αριστοτέλης ἐνίσταται, ὅτι οὐ τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον ἣ 

΄ BI σ - ΄ - > ΄ \ \ > ~ ΄ 25 σάρξ, χἂν ἅμα τῷ ταύτην ϑιγεῖν αἰσϑανώμεϑα. χαὶ γὰρ εἰ τῷ δαχτύλῳ 
i“ ς ΄ leg , ς Ὁ ΄ \ Υ ~ > \ \ περιταϑείη ὑμήν, ἅμα τῇ ϑίξει ἢ apy, καὶ ἔτι ϑᾶσσον, εἰ καὶ συμφυὴς 

αὐτῷ γένοιτο, οὐ μὴν χαὶ διὰ τοῦτο ζωτιχῶς τῆς αἰσϑητιχῇς μετέχων 
ζωῆς. διὰ γὰρ τοῦτο ϑᾶσσον, ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ ἐν τῷ ὑμένι οὐδὲ ἐν τῷ 
συμφυέντι τὸ πρῶτον αἰσϑητικόν. πῶς οὖν οὐχὶ χαὶ ἣ ἁφὴ γίνοιτο ἂν 

80 διὰ μέσου ἀλλοτρίου, εἴπερ χαὶ δι᾿ ὑμένος χαὶ δι’ ὕδατος ἐπὶ τοῦ ὅγραν- 45 
ϑέντος αἰσϑανόμεϑα δαχτύλου; ἢ οὐ διὰ τοῦ μέσου, ὡς τὸ δρατιχόν, ὡς 
αὐτὸς σαφηνιεῖ διὰ τοῦ χατὰ τὴν ἀσπίδα παραδείγματος. 

p.423a7 Ὥσπερ dv εἰ χύχλῳ ἡμῖν περιεπεφύχει ὃ ἀήρ. 

\ ~ (4 ς Ω2 leg Χ > , c 5 > » \ Διὰ τῆς τοιαύτης ὑποϑέσεως ἅμα μὲν δειχνύς, ὡς οὐχ ἀνάγκη τὸ 50 
85 συμφυὲς ἡμῖν χαὶ προσεχῶς ὁμιλοῦν τῷ αἰσϑητῷ πρῶτον εἶναι αἰσϑητήριον, 

σ΄ X . > > 7 Q \ \ a \ δὶ “» \ 4 » \ QS.) ἅμα O& ὡς οὐχ ἀνάγχη διὰ τὸ ἕν τὸ μεταξὺ εἶναι καὶ μίαν εἶναι τὰς δι 
αὐτοῦ χινουμένου αἰσϑήσεις, ἐπιτείνων τὴν πρώτην ἀπορίαν. ἀλλὰ νῦν 

11 εἰ --- ἄλλαις] fort. εἴη, ἡ ὁρίζουσα αὐτὸ ζωὴ ὁμοίως ταῖς ἄλλαις 20 τὴν αἴσϑησιν ἃ 
21 ϑιγγανομένω A: ϑιγγανομένων ἃ 24 τὸ om. ἃ 27 αὐτῷ om. ἃ 33 ὥσπερ ἂν εἰ] 

χαὶ ὥσπερ εἰ ἃ 37 χινουμένας A 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. ak 
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διωρισμένου τοῦ μεταξὺ χαὶ φανερῶν ὄντων τῶν αἰσϑητηρίων ἐπὶ τῶν πρώτων 45r 
τριῶν αἰσϑήσεων τὸ πλῆϑος αὐτῶν φαίνεται. ἐπὶ δὲ τῆς ἁφῆς τοῦτο 

, Ἃ νῦν ἄδηλον, τί τὸ πρῶτον αἰσϑη τικόν, χαὶ εἰ μία ἢ πλείους αἱ ἁπτικαί. 45v 

p- 423212 Ἔξ ἀέρος μὲν γὰρ ἢ ὕδατος ἀδύνατον συστῆναι τὸ 
ἔμψυχον σῶμα. 

Τὴν αἰτίαν εἰπεῖν διὰ τούτων βούλεται, δι᾿ ἣν ἄδηλον ἐπὶ τῆς ἁφῆς 5 
X ~ > ΄ PEIN EN \ ye) Liew ~ wa ~ Goin τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον " διὸ χαὶ τῷ αἰτιολογικῷ χρῆται συνδέσμῳ τῷ γάρ 
ἅμα δὲ χαὶ ὁποῖον ἐπὶ τῆς ἁφῆς τὸ μεταξὺ σαφηνίζει. τίς οὖν αἰτία τῆς 

ἀδηλίας;: ἐπειδὴ ἐν τῇ ἁφῇ αὐτὸ τοῦτο ἁφῇ οὔσῃ ἀμέσως δεῖ προσπελάζ ἡλίας; ἐπειδὴ ἐν τῇ ἁφῇ αὐτὸ τὸ φῇ οὔσῃ ἀμέσως δεῖ προσπελάζειν 
τὸ αἰσϑητὸν τῷ ζῶντι σώματι χαὶ αἰσϑητικῷ, τὸ δὲ ζῶν ἐπὶ τῶν γενητῶν 

\ ~ ~ 9 rd 4 Ἃ +f N CQ 7 “ἢ σ ἐς χαὶ φϑαρτῶν σῶμα οὐχ οἷόν τε ἢ ἀέριον ἢ ὑδάτινον εἶναι, ἵνα ἣν ἂν 
ὅμοιον τοῖς ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων ἀλλοτρίοις μεταξὺ γινομένοις. ἀλλὰ 10 

στερεὸν χαὶ διὰ τοῦτο Ex γῆς Te χαὶ τῶν λοιπῶν μιχτόν. 

p.423a15 Ὥστε ἀναγχαῖον χαὶ τὸ σῶμα εἶναι τὸ μεταξὺ τοῦ 
ἁπτιχοῦ προσπεφυχός. 

\ \ ~ Ié \ ~ ΄ ~ SX \ Ἃ Ἂν Τὸ μὲν σῶμα λέγει τὸ τῶν ζώντων: τοῦτο 6& προσπεφυχὸς ὃν μεταξὺ 
ἀνάγχη εἶναι τοῦ τε ἁπτιχοῦ χαὶ τοῦ ἁπτοῦ. χαὶ οὐ τοῦτο ἐξ ἀνάγχης 
συνῆχται ἐκ τῶν νῦν εἰρημένων, τὸ δεῖν προσπεφυχὸς εἶναι τὸ μέσον ἐπὶ 15 

τῆς ἁπτιχῆς, ἀλλὰ τοῦτο μὲν εἴληπται ex te τοῦ πάντως τὸ dt’ οὗ ὑπαρ- 
yew, ὅπερ ὕστερον ὑπομνησϑήσεται. χαὶ ἐχ τοῦ μὴ διά τινος ἔξωϑεν τὴν 
χίνησιν γίνεσϑαι ἐπὶ τῆς ἁπτιχῆς, ἀλλ᾽ Or’ αὐτοῦ δεῖν τοῦ αἰσϑητοῦ πάσχειν 

τὸ σῶμα" οἷς ἐξ ἀνάγχῆς ἕπεται τὸ τὸ ἡμέτερον σῶμα (τοῦτο γὰρ δηλοῖ 
\ X \ Nae) + » [ἢ \ oc l4 A) , σ τὸ προσπεφυχὸὺ ς) τὸν OL οὗ ἔχειν λόγον. χαὶ οὕτω νοητέον τὴν λέξιν, ὥστε 
ἀναγχαῖον τὸ προσπεφυχὸς σῶμα εἶναι τὸ μεταξὺ τοῦ ἁπτιχοῦ, τοῦ 

’ > ΄ ν᾿ r \ ~ ¢ ~ 9 WN Gio aN ¥ NIN τε πρώτου αἰσϑητηρίου χαὶ δηλονότι χαὶ τοῦ ἁπτοῦ, ἐπειδὴ δεῖ μὲν εἶναι τὸ δι᾿ 20 

ὃ (η΄ > > Ye ¢ NN HIN Bie ς- ὦ \ 2 ΄ Nit vere Wines pa ie οὗ, οὐχ ἔξωϑεν δὲ ἐπὶ τῆς ἁφῆς. τὰ δὲ ἐν μέσῳ χαὶ οἷον τὸ δι᾿ οὗ ἑρμη- 
νεύει" ὅτι γὰρ ἔμψυχον χαὶ στερεόν, ex γῆς τε χαὶ τῶν λοιπῶν μιχτόν. 

- Q ὦ ~ ἌΡ, ~ 

χαὶ γὰρ ζωτιχῶς det παϑεῖν τὸ μεταξύ, ἵνα χινητικώτερον ἢ τοῦ πρώτου 

ἁπτιχοῦ, ἀργοτέρου ὄντος ἣ χατὰ τὰ ἄλλα αἰσϑητήρια διὰ τὸ σωματοει- 

δέστερον τῆς σωματιχῆς ζωῆς, χαὶ μιχτὸν εἶναι, ἐπειδὴ τοιοῦτον τὸ συνι- 
7 vy ἢ - > \ \ ~ SINE 9 στάμενον ἔμψυχον σῶμα οἷον τὸ γενητὸν ζῷον. τὸ δὲ 25 

p. 423216 Ov οὗ γίνονται at αἰσϑήσεις πλείους οὖσαι 

A bY \ A f > ~ \ \ ~ ¢ GHA 

τὸν ἀπορητιχὺν εἴρηχε τρόπον ex TOD χαὶ THY γλῶσσαν, ὡς αὐτὸς 80 

ἐπιφέρει, δύο εἶναι αἰσϑήσεων ὄργανον, χατὰ τὸ αὐτὸ μόριον χαὶ τῶν χυ- 
ὧν χαὶ τῶν ἁπτῶν οὖσαν αἰσϑητιχήν. ὡς μιᾶς. ἂν δοξουσῶν εἶναι ἀμφοῖν 179 ’ 

ἣν correxi: ἢ Aa 14 τὸ (ante σῶμα) om. A τὸ (post εἶναι) om. a 
Y Oy 

TO ὃς OM. ἃ 
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εἰ χαὶ ἢ ἄλλη σὰρξ τῶν χυμῶν ἦν χριτιχή᾽ ἐπεὶ δὲ μόνων τῶν ἁπτῶν, 45v 
ὡς μὴ ἀντιστρέφειν, ἀλλ᾽ ὅ τι μὲν [τὸ] τοῦ χυμοῦ, τοῦτο χαὶ περὶ τῶν ἁπτῶν 

ΟΥ̓ δ ΄ εἶναι xpttixdy, οὐχὶ δὲ τὸ τῶν ἁπτῶν πάντως χαὶ χυμῶν, ἣ ἑτερότης ad- 
τῶν ἐστι φανερά. 

ἌΦΕΣ 

Ρ. 428121 ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ πᾶν σῶμα βάϑος ἔχει, τοῦτο δ᾽ ὃ 
ἐστὶ τὸ τρίτον μέγεϑος, 

Ἐπειδὴ τρεῖς αἱ τοῦ σώματος διαστάσεις. λαβὼν δὲ ἤδη ἐπὶ τῆς 49 
ἁφῆς μὴ εἶναι ἔξωϑεν ἀλλὰ προσφυὲς τὸ μεταξύ, εἰρηκὼς δὲ χαὶ ὑμένος 50 

QZ 4 X (τὶ ΄ μ) 4 ete) 3 , ΄ > ~ \ περιταϑέντος γίνεσϑαι τὴν ἁφήν, evda χαὶ δι’ ἀλλοτρίου μέσου δοχεῖ. τὸ 
διάφορον αὐτῆς ἐνδείξασϑαι βούλεται διὰ τούτων πρὸς τὰς τρεῖς αἰσϑήσεις, 

ΩΝ νι ΓΖ 
> ΄ > ~ ΄ Gee τ Se \ > ¢ OVW 

ηυ μόνον cy τῇῃ TEPITAGEL TOU ὑμένος, ἀλλὰ Hat St GEL τὶ μεσὴν ὑποτεϑείη 

τοῦ ἁπτιχοῦ τε χαὶ τοῦ ἁπτοῦ, ὡς ἐπὶ τῶν ὕδατι ἀμφοῖν διαινομένων χαὶ 
\ >.) ~ ΄ lf ~ ΄ μεταξὺ τοῦ ὕδατος ὑπάρχοντος, σώματος ὄντος χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ βαῦϑος 

ἔχοντος χαὶ τὴν ἄμεσον τῶν ἁπτομένων διείργοντος συναφήν: τυχὸν δὲ 
χαὶ ἐπὶ | τῶν ἐν ἀέρι μεταξύ τινος ἀερίου παρεμπίπτοντος σώματος, εἴ τι 40: 
ἄρα χαὶ ὃ ἀὴρ προσπελαστιχὸν ἔχοι ὡς τὸ ὕδωρ. ἀεὶ μὲν οὖν οὐχ ἔστι 
τι μέσον" οὐδὲ γὰρ χαὶ αὐτοῦ τοῦ ὕδατος ἢ τοῦ ἀέρος" ual ἐφ᾽ ὧν δέ ἐστι 

΄ 3 ~ \ ς \ Ὑ Sy SN \ Ὑ - > pecov οὐ χωλῦον τὴν ἁπτιχὴν αἴσϑησιν, οὐ διαβιβαστιχὸν ἔσται τῆς ἐνερ- 
γείας ὡς ἐπὶ τῶν τριῶν, ἀλλὰ συμπάσχον τῇ σαρχί, χαϑάπερ σαφῶς παρί- 
στησι διὰ τοῦ χατὰ τὴν ἀσπίδα ὑποδείγματος. χαὶ ταῦτα μὲν σαφῇ᾽ ἐνῦ 
Ἂν ~ ld \ > \ 5 ~ oY 3 bal aA \ \ c \ δὲ τῇ λέξει τὸ ἀλλὰ ἀναγχαῖον ὕδωρ εἶναι ἢ ἔχειν πρὸς τὸ ὑγρὸν 

x \ ce σὰ A δι A Ὁ \ \ 4 > AsN > a\ ~ 

μὲν τὸ εἰναι ὕδωρ, πρὸς δὲ τὸ διερὸν τὸ ἔχειν ἀποδέδοται, ἐν δὲ τῷ 
ἀδύνατον ἄλλο ἄλλου ἅψασϑαι ἐν ὕδατι τὸ ἀμέσως προσυπαχουστέον. 

V4 Cte) ~ aan ς , » ~ 2 (nee Bl = \ συνηγορήσας ὃὲ ἐφεξῆς, μήποτε ὁμοίως ἔχουσι ταῖς τρισὶν αἰσϑήσεσι χαὶ 

at λοιπαὶ τῷ ἐπὶ τούτων παρεμπίπτειν τι μέσον, διαχρίνει ἐντεῦϑεν " 

p.423b12 ᾿Αλλὰ διαφέρει τὸ ἁπτὸν τῶν ὁρατῶν χαὶ τῶν ψοφη- 
τιχῶν, χαὶ διὰ τῶν ἕξῆς. 

39. 4 \ 9.) "Exedy οὖν ἐπὶ τῆς ἁφῆς ual τῆς γεύσεως οὐδὲν τῶν ἔξωϑεν τὸν δι᾿ 12 
er > l4 , \ SA “3. \ p Lae, \ 4 \ >.) > σ Ἂ 3 / οὐ ἐπέχει λόγον, χρὴ δὲ εἶναι χαὶ ἐπὶ τούτων τὸ Or οὗ, ἵνα μὴ ἀμέσως 

τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον. ὡς χαὶ ἤδη εἴρηται, ὑπὸ τοῦ οἰχείου πάσχον 
αἰσϑητοῦ ἀπαμβλύνηται πρὸς τὴν χριτιχὴν ἐνέργειαν, χἀπὶ τούτων τὸ δι’ 

ae 5 \ X ἀλλό Γ IO στο ἈΞ > »Γ} 5 έῃ Υ͂ d C Ἃ c ΞΡ 1 ov, εἰ χαὶ μὴ ἀλλότριον, ἀλλὰ προσφυὲς ἀπαιτητέον, ἔμψυχον ὃν ὡς εἴρηται 15 

χαὶ χατὰ τὴν αἰσϑητιχὴν ψυχήν" οὕτω γὰρ ἂν χαὶ προσφυὲς εἴη τῷ πρώτῳ 

αἰσϑητικῷ. παϑεῖν μὲν γάρ τι δεῖ χαὶ τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, ὡς 
δηλοῦσιν αἱ ὑπερβολαὶ αἰσϑητὸν ποιοῦσαι τὸ πάϑος, ἀλλ᾽ ὅσον ἐγερϑῆναι 

εἰς ἐνέργειαν " τὸ δὲ ὑπερβάλλον πάϑος χωλύει. ὑπερβάλλει δέ, ὅταν ἄμεσος 
γένηται ἢ τοῦ αἰσϑητοῦ εἰς τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον ποίησις. τί οὖν ἐπὶ 

2 τὸ delevi 10 ἔχει ἃ 21 χαὶ --- ἑξῆς om. ἃ 28 οὖν om. ἃ dl post 
χριτιχὴν add. ἀσϑένειαν A! 

ΤΠ 
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Χ 00; ἣ μὲν γλῶσσά φησιν ἐπὶ τῆς γεύ- 46r 
σεως, ἣ δὲ ὅλη σὰρξ ἐπὶ τῆς ἁφῆς. xat ταῦτα ἐφεξῆς διαχρίνει γράφων 20 

p. 4280υ11 Ὅλως δὲ ἔοιχεν ἢ σὰρξ χαὶ ἣ γλῶττα, ὡς ὃ ἀὴρ χαὶ τὸ 
ὕδωρ πρὸς τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἀκοὴν χαὶ τὴν ὄσφρησιν ἔχουσιν, 
οὕτως ἔχειν πρὸς τὸ αἰσϑητήριον, ὥσπερ ἐχείνων ἕχαστον. 

Τὸ μὲν ἕκαστον εἶπεν ἐχείνων,. χαίτοι δύο προειρηχὼς τὸν ἀέρα χαὶ 27 
. 7D AOL \ ~ ἜΑ Nene 8 Sm OS ~ 5 ΄ Ah ND. ΄ > τὸ ὕδωρ, 7 ὅτι πρὸς τρεῖς αὐτὰ ἔφη διαχονεῖν αἰσϑήσεις, 7] TO ἐχείνων οὐχ 

ἀέρος χαὶ ὕδατος ἀχουστέον, ἀλλὰ τῶν διαφανῶν ἁπλῶς χαὶ διηχῶν χαὶ 
7 i} ὯΝ, πω \ Ψ > eZ \ o> 4 5) \ \ 

διόσμων. τρία δὲ ταῦτα χαὶ οὐχ ἐν ἀέρι χαὶ ὕδατι μόνοις, ἀλλὰ χαὶ 
» c > M4 ~ ἐν ἄλλοις. ὁμοίως δὲ ἔχει τούτοις σὰρξ ual γλῶσσα, xa? ὅσον χαὶ αὗται 30 

μεταξὺ χαὶ τὸν dv οὗ ἐπέχουσι λόγον: ἐπεὶ δηλονότι, ἢ αἱ μὲν προσφοεῖς, με χ 1 EEUU ROV ORC A) ey Se Bore 
\ ὯΝ τὶ 2 >) Ὑ te A ic > / ὋΝ 5 l4 \ x , 

τὰ O& ἀλλότρια. Ox ἔστιν ὁμοία ἣ ἀναλογία. διὸ οὐχέτι χαὶ THY σάρχα 
4 > PG c Ἀν LON ¢ ΄ re > \ 4 Ὁ fe , > neces 

πάντῃ ἀναίσϑητον ὡς τὸ ὕδωρ ῥητέον" οὐ γὰρ ταύτῃ ἣ Gworotys, ἀλλ΄ ἢ 
Ὁ) ἂν \ σ΄ ς \ \ ~ \ mY 4 = Y 32 σ δι᾿ οὗ χαὶ αὕτη ὡς πρὸς τὸ πρῶτον χαὶ αἰσθητικόν. ἣ χαὶ δῆλον ὅτι 

ἐντὸς τὸ τοῦ ἁπτοῦ αἰσϑητιχόν: ἐν γὰρ τῇ χαρδία, ὡς ἐν ἄλλοις 

εἴρηται. 

p. 428υ26 Αὗται μὲν οὖν εἰσιν at διαφοραὶ τοῦ σώματος ἣ σῶμα. 8 

Αὗται, περὶ ὧν ἔλεγεν, ὅτι ἐπιτιϑέμεναι τῇ σαρχὶ αἰσϑηταὶ γίνονται. 88 
διὰ δὲ τούτων, ὡς καὶ ἤδη ἔφαμεν, τὸ ἕν γένος τῆς τῶν ἁπτῶν ἀφορίζεται 
φύσεως, τὸ σωμάτων χαραχτηριστιχὸν ἣ σώματα, οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ δποῖα 40 
διὰ τῶν τὰ στοιχεῖα διοριζουσῶν διαφορῶν ἐδήλωσεν. οὐχοῦν ἣ σώματα 

παϑητά, ἅπερ γενητά τέ ἐστι χαὶ φϑαρτά᾽" τούτων γὰρ ἀρχαὶ τὰ τέσσαρα 
στοιχεῖα, χαὶ τούτων διαφοραὶ πρῶτον αἱ παϑητιχαὶ ποιότητες. περὶ ὧν 

ἐν τοῖς περὶ στοιχείων εἰρηχέναι λέγει οὕτω τὰ [Περὶ γενέσεως xat φϑορᾶς 

προσαγορεύων. 

p. 423029 Τὸ δὲ αἰσϑητήριον αὐτῶν τὸ ἁπτιχόν, xat ἐν ᾧ 
14 ς Ἁ ς ΄ bl A oe 2 \ ΄ ~ , 

χαλουμένη ἁφὴ ὑπάρχει αἴσϑησις πρώτῳ, τὸ δυνάμει τοιοῦτό 

ἐστι μόριον. Ὶ 

¢ tf Ἁ ~ c ~ “4 5 x , \ \ c \ “« / . Ορίσας τὸ τῶν ἁπτῶν γένος, ἀπὸ τούτων χαὶ τὸ ἁπτιχὸν ὁρίζεται" τὸ 49 
γὰρ δυνάμει τοιοῦτον, ὁποῖον τὸ ἁπτόν, διότι χατὰ τὸ εἶδος τοῦ γνωστοῦ ἀεὶ 50 

\ 2 , \ σ \ ΦΧ IG \ ς \ ~ Peal ἃ ~ 4 τὸ ἐνεργείᾳ γνωστιχὸν ἕστηχεν. τὸ δὲ αἰσϑητιχὸν ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ χινού- 
μενον, ἑαυτῷ δὲ οὐχ doxodv’ διὸ χαὶ πάσχειν τί ἐστι τὸ αἰσϑάνεσϑαι, 

ὅτι py ὡς φϑειρόμενον ἀλλὰ τελειούμενον. διὸ οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ τὶ πάσχειν, 
ὅλως δὲ πάσχειν ὡς ἑτέρωϑεν τελειούμενον. δυνάμει δὲ τὸ ἁπτιχὸν ἀλλ᾽ 

7 πρὸς om. a 15 τῇ om. A ἐν ἄλλοις] de Sensu et Sens. 2 p. 439 a1 17 αὗται] 

anta a: ἁπταὶ Arist. libri plerique 18 αὗται om. a 24 τὰ Περὶ γενέσεως xat topic] 

de Gen. et Corr. B 2 p. 329» 27 αἴσϑησις om. a ef. Arist. 
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οὐχ ἐνεργείᾳ" ἁπτόμενον γὰρ τὸ τοιοῦτον. γίνεται δὲ τὸ αἰσϑητικὸν ὑπὸ τοῦ 46 
αἰσϑητοῦ ἐνεργείᾳ τοιοῦτον οἷον ἐχεῖνο διὰ τὴν ἐγγινομένην τῷ αἰσϑητηρίῳ 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔμφασιν τοῦ εἴδους, ἐπεὶ ἢ χριτικὴ ἐνέργεια χαὶ 7 τελεία χατὰ 4θν 
τὸ εἶδος στάσις ἔνδοϑεν χαὶ χατὰ λόγους τῶν αἰσϑητῶν οὐσιώδεις. οὐ γὰρ 

ὡς σφραγὶς ἢ τύπος τις ἔξωϑεν ἐντίϑεται ἢ γνῶσις χαὶ ὁ τῆς γνώσεως 
ὅρος, ἀλλὰ τὸ αἰσϑητήριον παϑεῖν ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ἀνάγκη" πάσχει γὰρ 
τὸ δυνάμει ὃν τοιοῦτον, οὔπω δὲ ἐνεργείᾳ. πῶς οὖν οἷόν τε παϑητὸν ὃν 
τὸ αἰσϑητήριον μὴ χαὶ αὐτὸ τῶν παϑητιχῶν μετέχειν ποιοτήτων ἐνεργείᾳ ; 
μετέχον δὲ ἤδη πῶς πείσεται χατ᾽ αὐτάς; ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦ ὁμοίως φησὶ 
ϑερμοῦ χαὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεται, τῶν δὲ ὑπερβολῶν, χαὶ ταύτῃ ὑπ᾽ 
ἀνομοίου πάσχον, ὡς τῆς αἰσϑήσεως οἷον μεσότητός τινος οὔσης" ἢ 
ἀντὶ τοῦ αἰσϑητηρίου εἰπὼν τῆς αἰσϑ σεως, ἢἣ χαὶ αὐτῆς τῆς αἰσϑητιχῆς 

οὐσίας, οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ τινὸς οὔσης μεσότητος διὰ τὸ ὑποχειμένῃ χρῆσϑαι 

τῇ μέσῃ τοῦ αἰσϑητηρίου εὐχρασίᾳ. 

ν.434.106 Γίνεται γὰρ πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν ϑάτερον τῶν ἄχρων 

Td μέσον. τὸ ὑπερβάλλον ϑερμὸν ὡς τὸ ψυχρὸν γινόμενον. ὅταν 13 
3 " \ yet 

οὖν πάλιν ἀξιοὶ τὸ ἁπτιχὸν μήτε ϑερμὸν εἶναι μιήτε ψυχρόν, οὐχ ὡς πάντῃ 

αὐτῶν ἀμέτοχον λέγει, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἀμφοῖν μέσως χεχραμένον. 

p- 424212 Οὕτω χαὶ ἣ ἁφὴ τοῦ ἁπτοῦ xal ἀνάπτου. τὸ 

Καὶ γὰρ ἐν ψύχει ὅτι μὴ ϑερμὸς ὃ ἀὴρ τῇ ἁφῇ αἰσϑανόμεϑα, χαὶ 17 

τοῦ σμιχρὰν ἔχοντος ϑερμότητα χαὶ τοῦ ὑπερβάλλουσαν. 

p. 424015 Kad ἑκάστην μὲν οὖν τῶν αἰσϑήσεων εἴρηται τύπῳ. 

᾿Αχριβέστερον γὰρ αὐτῷ ἣ περὶ τῶν αἰσϑητῶν γίνεται διάρϑρωσις ἐν 20 

τῷ ἰδίῳ περὶ αὐτῶν βιβλίῳ. 

ρ. 424.11 Καϑόλου δὲ περὶ πάσης αἰσϑήσεως δεῖ λαβεῖν. 

Ἰδίᾳ περὶ ἑχάστης ϑεωρήσας αἰσϑήσεως τὸν χοινὸν περὶ πάσης ἐπανα- 

λαμβάνει λόγον, τὸ τῆς αἰσϑήσεως ὡς αἰσϑήσεως δριστιχὸν παραδιδούς, 

χαὶ τίνι ἁπλῶς τὸ αἰσϑητήριον χαραχτηρίζεται ὁποιασοῦν αἰσϑήσεως. 

p. 424217 Ὅτι ἢ μὲν αἴσϑησίς ἐστι τὸ δεχτιχὸν τῶν αἰσϑητῶν 2% 
εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης. 

ay Ὅτι δεχτική τίς ἐστιν οὐσία 4 αἴσϑησις ἐναργές. ἐπεὶ δὲ πολλαὶ καὶ 28 

ἄλλαι τοιαῦται, τὸ ἴδιον τῆς αἰσϑητιχῆς νῦν παραδίδοται, τὸ ὑπό τινος 



166 SIMPLICH IN L. DE ANIMA If 12 [Arist. p. 424417. 21] 

ἔξωϑεν πάσχειν χαὶ μὴ ἀφ᾽ ἑαυτῆς τὸ ὅλον ἐγείρεσϑαι εἰς τὴν uat’ ἐνέρ- Abv 
yerav ϑεωρίαν, ὡς νοῦς ual ἐπιστήμη καὶ δόξα χαὶ αὐτὴ ἤδη ἢ φαντασία" 80 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πᾶσα ἣ χατ᾽ ἐνέργειαν γνῶσις τῷ εἴδει δρίζεται τοῦ γνωστοῦ 
οὐ πάσχουσα αὐτὸ ἀλλ᾽ ἐνεργοῦσα, χαὶ ἐνεργοῦσα οὐ ποιητικῶς ἀλλὰ 
χριτιχῶς χαὶ συνετιχῶς, af μὲν ἄλλαι γνωστικαὶ ἐνέργειαι ex τῆς οἰχείας 
τελειοῦνται οὐσίας, τὸ τοῦ γνωστοῦ εἶδος ἀφ᾽ ἑαυτῶν προβαλλόμεναι, ἢ δὲ 

or 

αἰσϑητιχὴ χαὶ τοῦ αἰσϑητοῦ ἔξω χειμένου δεῖται πρὸς τὴν τοῦ γνωστοῦ 
εἴδους nat’ ἐνέργειαν προβολήν. διὸ χαὶ παϑητικὴ καὶ δεχτιχὴ λέγεται 3 

τῶν εἰδῶν ὡς ἀλλαχόϑεν οἷον ἐπεισιόντων χαὶ ὑπὸ ἑτέρων τελειουμένη. 
10 ὅπερ σημαίνει διὰ τὸ ἐσχάτην οὖσαν ὀργάνῳ χρῆσϑαι, χαὶ οὕτως, ὡς μήτε 

αὐτὴν ἰσχύειν εἰς τὸ ἀρχεῖν ἑαυτῇ πρὸς τὴν χρῆσιν μήτε τὸ ὄργανον ἔχειν 
ἀρχούμενον τῇ χρωμένῃ ζωῇ; δεόμενον δὲ προπαϑεῖν τι ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, 
ἅμα τῇ ἔξωϑεν πείσει χαὶ τῆς ζωτικῆς ἐγειρομένης ἐνεργείας" ὡς τὸ μὲν 
ὄργανον σῶμα ὃν αἰσϑητικῶς ζῶν παϑητικὴν ἔχειν τὴν ἐνέργειαν, τὴν δὲ 

15 χρωμένην ἀπαϑῶς ἐνεργεῖν, συμμέτρως τῇ παϑητικῇ τοῦ ὀργάνου ἐνεργείᾳ 40 
τοὺς τῶν αἰσϑητῶν λόγους ἔνδοϑεν προβάλλουσαν, xa? obs, ὡς εἴρηται, 
συνίησι χαὶ χριτιχῶς ἐνεργεῖ. δεχτικὴ τοίνυν λέγεται τῶν εἰδῶν χαὶ πάσχειν 

ὑπὸ τοῦ ἔχοντος χρῶμα 7 χυμὸν ἢ ψόφον τῷ δεῖσϑαι τὸ ὄργανον αὐτῆς 
παϑεῖν ὑπὸ τούτων, ἔμφασίν τινα τῶν ἐν αὐτοῖς δεξάμενον εἰδῶν. ὡς γὰρ 

20 4 ἐν τῷ ποιοῦντι ἐνέργεια οἰχεία τῷ ἀποτελουμένῳ εἴδει, οὕτω καὶ ἢ χατὰ 
εἴδη πεῖσις ἐμφαίνει τὴν πρὸς τὰ δρῶντα οἰχειότητα, χαὶ τῇ ἐγγινομένῃ 45 

τῷ αἰσϑητηρίῳ τοῦ εἴδους ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ἐμφάσει xal ἣ ἐν αὐτῷ ἐνεργεῖ 

ζωὴ χαὶ ἢ χρωμένη χατ᾽ οἰχείους τῇ ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ παϑητικῇ ἐνερ- 

γείᾳ λόγους χαϑαρὰν τὴν χριτιχὴν προβάλλεται ἐνέργειαν, οὐ πάσχουσα ἥδε 

25 οὐδὲ δεχομένη ἔξωϑεν τὰ εἴδη (ἔνδοϑεν γὰρ ἣ γνῶσις, ὥστε χαὶ ἢ xata 
τὸ γνωστὸν στάσις), ἀλλὰ πάσχειν χαὶ γίνεσϑαι τὰ εἴδη λέγεται ἢ αἴσϑησις 
τῷ τὸ αἰσϑητήριον τὰς εἰδητιχὰς ἔξωϑεν δέχεσϑαι ἐμφάσεις, καὶ οὐχ ἄνευ 

τοῦ ἐνεργεῖν. δέχεται δὲ τὰ εἴδη ἄνευ ὕλης" οὐ γὰρ εἶδος ἀλλ᾽ εἰδο- ξ 

πεποιημένον ἅπαν ἐστὶν αἰσϑητόν. ὥσπερ δὲ ἔστι χατὰ τὸ εἴδος, οὕτως 

80 αὐτὸ ual λέγει ἢ αἴσϑησις χατὰ τὸ εἶδος, καὶ γινώσχεται xat αὐτό. χαὶ 

τὸ αἰσϑητήριον οὖν τὴν τοῦ εἴδους δέχεται ἔμφασιν χαὶ ἣ αἴσϑησις κατὰ 
τὸ εἶδος ἑστῶσα τὸ αἰσϑητὸν γινώσχει. ὡς οὖν ὃ χηρὸς τὴν τοῦ χρυσοῦ 
δαχτυλίου δέχεται σφραγῖδα, οὐ τὸν χρυσὸν εἰσδεχόμενος οὐδὲ ὡς ὑπὸ 
χρυσοῦ πάσχων, ἀλλὰ μόνον τὸν τύπον χαὶ ὡς ὑπὸ τετυπωμένου πάσχων" | 

35 ρ. 4242] Ὅμοίως δὲ καὶ ἣ αἴσϑησις ἑκάστου ὑπὸ τοῦ ἔχοντος 47: 
χρῶμα ἣ χυμὸν ἣ ψόφον πάσχει, ἀλλ᾽ οὐχ ᾧ ἕκαστον ἐχείνων 

λέγεται, GAN ἡ τοιόνδε, κατὰ τὸν λόγον. 

Πάσχει μὲν ἢ αἴσϑησις τῷ τοῦ αἰσϑητηρίου προηγουμένως πάσχοντος 

εἰς τὴν οἰχείαν ἐγείρεσϑαι ἐνέργειαν, καὶ πάσχει ὑπὸ τοῦ συναμφοτέρου" οὐ 

5 post μὲν add. yap a 26 γνωστιχὸν A! 30 ἑχάστη A 37 τοιονδὶ καὶ χατὰ 

ex Arist, ἃ 
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χαϑὸ δὲ Exactoy ἐχείνων λέγεται. χαὶ τὸ συναμφότερον γὰρ χατὰ τὸ εἶδος 47: 
ἐνεργεῖ χαὶ ἢ αἴσϑησις τὴν εἰδητιχὴν δέχεται ἐνέργειαν, οὐχ ὡς δριζομένη 5 

οἷον λευχαινομένη ἢ ψοφοῦσα 7 γλυχαζομένη ἢ ϑερμαινομένη, οὐδὲ ταύτῃ 

πάσχουσα, ἀλλ᾽ ὡς χατὰ τὸ λευχὸν ἢ τὸν ψόφον 7 ὁτιοῦν τῶν λοιπῶν 
ἐνεργοῦσα γνωστιχῶς, πάσχειν δὲ λεγομένη τῷ ἔξωϑεν τοῦ αἰσϑητηρίου 

τὴν ἐνέργειαν δεχομένου τότε χαὶ αὐτὴ ἐγείρεσθαι. χἂν γὰρ ϑερμαίνηται 
- ~ ~ Y> ΄ ~ \ 

τὸ σῶμα, οὐχ ἐν τῷ ϑερμαίνεσθϑαι tod εἴδους ἣ εἰσδοχή, ἀλλ᾽ ἐν τῷ χατὰ 

τὸ εἶδος τοῦ ϑερμοῦ γνωστικῶς ἐνεργεῖν, ἐπεὶ ὡς ϑερμανθϑὲν τὸ ὄργανον 10 

αἰσϑητὸν ἀλλ᾽ οὐχ αἰσϑητιχὸν γίνεται. ὥστε χἂν διαχρίνηται ὑπὸ τοῦ λευχοῦ 
X\ >) Lf > ~ , > ? > ~ \ \ > ~ / 

τὸ ὀπτιχόν, οὐχ ἐν τῷ πάϑει, GAA’ ἐν τῇ χατὰ τὸ εἶδος τῆς λευχότητος 

ἐνεργείᾳ ἣ χρίσις. 

p- 424.24 Αἰσϑητήριον δὲ πρῶτον, ἐν ᾧ ἣ τοιαύτη δύναμις. 

> 

Αἰσϑητήριον μὲν xa? ἑχάστην αἴσϑησιν ἄλλο" τὸ δὲ ἐν ᾧ τὸ χοινὸν 
πάσης αἰσϑήσεως, περὶ οὗ νῦν 6 λόγος, πρῶτον, εἰχότως τὸ ζωτιχὸν ὃν 15 
πνεῦμα. ἐν ᾧ ἣ τοιαύτη δύναμις, ἣ χοινὴ πασῶν περιληπτιχὴ αἴσϑησις, 

χαὶ οὐχὶ τὶς GAN ἁπλῶς οὖσα αἴσϑησις, ὡς χαὶ σὺν πάσαις ἐνεργοῦσα 
χαὶ εἰς ἑαυτὴν πάσας συνάγουσα. 

Ρ. 424225 Ἔστι μὲν οὖν ταὐτόν, τὸ δ᾽ εἶναι ἕτερον. 

"Ay μὲν καὶ ἣ τοῦ ζωτιχοῦ ὀργάνου ὡς τοιούτου γαραχτηριστιχὴ ψυχὴ 1 

εἴδους ἔχουσα πρὸς αὐτὸ λόγον ὡς εἰδοποιούμενον xat αὐτήν, ἣν δὲ χαὶ 
ἢ ὡς ὀργάνῳ αὐτῷ χρωμένη ψυχή" ἐντελέχεια γὰρ ἦν αὐτοῦ χαὶ Foe 
χατὰ τὴν ῥέπουσαν πρὸς αὐτὸ νεῦσιν, διὰ τὸ χρῆσϑαι αὐτῷ δριζομένη- ὡς 

ἑνὸς χαὶ τοῦ χρωμένου χαὶ τοῦ ὀργάνου γινομένου διὰ τὴν μίαν ἀμφοῖν 
ἐνέργειαν ὡς ἕν μὲν χαὶ ταὐτὸν γίνεσϑαι ἐξ ἀμφοῖν, τῷ δὲ εἶναι διαφέρειν 2% 
ἀλλήλοιν χαὶ διαχεχρίσϑαι" μάλιστα μὲν τὸ χρώμενον χαὶ τὸ αἰσϑητήριον, 

ὅπερ τὸ αἰσϑανόμενον, χαὶ αὐτὸ δὲ τὸ αἰσϑητικόν, διττὴν ἔχον τὴν αἰτίαν, 
τὴν μὲν ὑλιχὴν ὡς μέγεϑος χαὶ ὡς σῶμα, τὴν δὲ εἰδητιχὴν χατὰ τὴν ὡς 

ζωτικὸν ὄργανον αὐτὸ εἰδοποιοῦσαν ζωὴν αἰσϑητιχήν. οὔτε γὰρ αὕτη μέ- 

γεϑος οὔτε μᾶλλον ἢ χρωμένη ψυχή, ἀλλὰ λόγος τις χαὶ δύναμις 
ἐχείνου: ἣ μὲν ὡς αὐτοῦ τοῦ ὀργάνου δριστιχή, ἣ δὲ ὡς ἐν τῷ χρῆσϑαι 
αὐτῷ οὐσιωμένη λόγος χυρίως χαὶ οὐχὶ εἶδος εἰρημένη. τὸ μὲν γὰρ 80 
ἀμέριστον, ἣ δὲ ἀνειλιγμένη ἐστὶν οὐσία: τοιαύτη ὃὲ ἢ ψυχιχὴ ζωή. ἐπεὶ 
δὲ πολλοὶ χαὶ ζωτιχοὶ καὶ φυσιχοί εἰσι λόγοι, εἰχότως λόγος τις ἣ atody- 

τιχὴ εἴρηται ζωή" ἀλλὰ χαὶ δύναμις εἰκότως τοῦ αἰσϑητηρίου, ἣ μὲν xa 

ἣν ζωτιχῶς χινεῖται, 7 δὲ ὡς χινητική. ἐντελέχεια γὰρ τοῦ δυνάμει ἣ χί- 
νησις" χαὶ δύναμις οὖν χαὶ ἣ ἐν τῷ χινουμένῳ χαὶ ἢ ἐν τῷ χινοῦντι. 

διώρισται δὲ ἐν τῷ δέλτα τῆς Μετὰ τὰ φυσικὰ περὶ δυνάμεως. 

9. αἰσϑητὸν A} 17 πάσα a 21 ἡ om.a 37 ἐν τῷ δέλτα τῆς Meta τὰ φυσιχά] 

Metaph. A 12 
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p. 424228 Φανερὸν δ᾽ ἐχ τούτωνς xat διὰ τί ποτε τῶν αἰσϑητῶν 47: 
at ὑπερβολαὶ φϑείρουσι τὰ atodytypra. 8ῦ 

Αὐτή τε γὰρ ἣ αἰσϑητικὴ ζωή, τῶν ἀντιχειμένων οὖσα εἰδῶν Ἰνωριστιχὴ 
χαὶ πρὸς ἄμφω ὁμοίως ἔχουσα, μεσότης ἐστὶν οὐ τῷ ὑπ᾽ ἀμφοῖν δρίζεσϑαι, 

5 GAN ὡς ἀμφοτέρων ἐνεργητιχή, χαὶ ὀργάνῳ ἐγγίνεται οἰχείῳ δεχτιχῷ 
ὁμοίως τῶν an ἀμφοῖν ἐμφάσεων. διὸ ἐν μεσότητι χαὶ αὐτό, οὐ τῇ προ- 
βλητικῇ ἀλλὰ τῇ δεχτιχῇ, οὐχὶ χαϑαρᾶς ἐνεργείας ἀλλὰ τῆς πρὸς πάϑος 40 

συμμιγοῦς. ἐὰν οὖν τὸ πάϑος τὴν συστατικὴν φϑείρῃ μεσότητα δι᾿ ὑπερ- 
βολὴν ὁποτερουοῦν τοῖν ἄχροιν, φϑείρεται τὸ αἰσθητήριον ὡς αἰσϑητήριον, 

10 χαὶ λύεται ὃ λόγος φησίν, ὅ ἐστιν FH αἴσϑησις. φϑειρομένου γὰρ τῇ 
ἀσυμμετρίᾳ τοῦ δεχτιχοῦ χαὶ τὴν ὡς ὀργάνου μεριχὴν ὁριστικὴν ζωὴν 

φϑείρεσϑαι ἀνάγχη, ἐν τῷ ἐχεῖνο ὁρίζειν οὐσιωμένην, χαὶ τὴν χρωμένην, 

ἐὰν ἐν τῷ τοιούτῳ μόνῳ χρῆσϑαι οὐσίωται" ὡς εἴ γε μή, ἀλλ᾽ ἢ χωριστὰς 45 
ἔχοι ἐνεργείας, ὡς ὃ πλωτὴρ τῆς νεὼς ἢ ἄνϑρωπος, ἢ πρώτως ἐν ἀιδίῳ 

15 ὑφίσταται σώματι, ὡς μηχέτι μὲν τούτῳ χρωμένη λύεται, οὐχ ἁπλῶς δέ. 

p. 424231 Ὥσπερ xat ἣ συμφωνία χαὶ ὃ τόνος χρουομένων σφόδρα 
τῶν χορδῶν. 

’Eviote μὲν χαὶ χοπτομένων αὐτῶν, ὅτε χαὶ ἁπλῶς ἀναιρεῖται ἢ συμ- 
φωνία, ἐνίοτε ὃὲ μόνης παρεμποδιζομένης τῆς συμφώνου ἐνεργείας διὰ τὴν 

90 τῆς πληγῆς σφοδρότητα. ἔχει δὲ τὸ ὑπόδειγμα οἰχείως πρὸς τὴν σωμα- 50 

τοειδ τοῦ ὀργάνου συμμετρίαν, ἀλλ᾽ οὐχὶ πρὸς τὴν αἰσϑητιχὴν ζωήν οὐ 

γὰρ συμφωνία αὕτη; τῇ δὲ συμφωνίᾳ ἐπανϑοῦσα. 

p- 424232 Καὶ διὰ τί ποτε τὰ φυτὰ οὐχ αἰσϑάνεται, ἔχοντά τι 

μόριον Ψυχιχὸν χαὶ πάσχοντα ὑπὸ τῶν ἁπτῶν. 

25 Φανερῶς χαὶ ἢ ζήτησις εἴρηται χαὶ ἣ εὕρεσις tod αἰτίου, ἀπό te tHSAT 

σωματιχῆς ἰδιότητος ὡς ὑλικῆς χαὶ ἀπὸ τῆς ζωῆς ὡς εἰδητικῆς. τὸ μὲν 

γὰρ μὴ ἔχειν μεσότητα χατὰ τὴν σωματοειδῆ νοητέον τῶν ἄχρων μεταξὺ 
συμμετρίαν, τὴν ὃΣ τῶν αἰσϑητῶν δεχτιχὴν εἰδῶν ἀρχὴν χατὰ τὴν 

αἰσθητικὴν ζωήν, ἐφ᾽ ἧς ὅπως τὸ δεχτιχὸν νοητέον ἤδη διώρισται. 

80 p.424b2 ᾿Αλλὰ πάσχειν μετὰ τῆς ὕλης. 5 

Tovtéotw δριζόμενα ταῖς ποιότησι χαὶ χατ᾿ αὐτὰς yapaxtyptCoueva, 
5 ) >) \ \ >) \ ) 5 \ »] fe Ὰ > 4 \ ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ εἰς τὴν xat’ αὐτὰς ἐγειρόμενα γνωστιχὴν ἐνέργειαν. xatt 
ὥσπερ ἣ ἐνέργεια χατὰ τὸ εἶδος χαὶ σὺν τῷ εἴδει, οὕτως ἣ πεῖσις μετὰ 

3 αὐτή scripsi: αὕτη Aa 5 ἐνεργητιχή correxi: ἐνεργητιχά Aa 6 αὐτὸ scripsi: 

αὐτὴ Aa 11 ἀσυμμετρίᾳ correxi: συμμετρίᾳ Aa 24 πάσχοντά τι ἃ 26 ‘post 

ζωῆς add. τῆς ΑἹ 29 διώρισται] εἴρηται ἃ 
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~ ao > \ \ / lA ~ , ~ 

τῆς ὕλης. εἰ γὰρ χαὶ προηγουμένως τὸ σύνϑετον τῇ ὑὕερμότητι ἐν τῷ 47v 
, > ~ Oo 

ϑερμαίνεσϑαι δρίζεται, ἀλλὰ χαὶ ἢ τοῦ συνθέτου ὕλη. χαὶ ὡς αὐτὴ πρώτως 

ὑπὸ τῶν οὐσιωδῶν εἰδῶν, οὕτω τὰ σύνϑετα ταῖς ποιότησιν. 10 

p. 424υ8 ᾿Απορήσειε & dv tts, st παῦοι ἂν te OO τῆς Gopys τὸ 

5 ἀδύνατον ὀσφρανϑῆναι. 

Εἰρηκὼς xat ἀναίσϑητα ἔνια πάσχειν, καὶ τούτων τὰ μὲν μετὰ τῆς τὖ 

ὅλης, ὡς τὰ ϑερμαινόμενα χαὶ ψυχόμενα, τὰ δὲ ἄνευ ὅλης, ὡς τὸν χηρὸν 
δεχόμενον τὸ ἐν τῷ δαχτυλίῳ σημεῖον ἄνευ τοῦ χρυσοῦ ἣ τοῦ σιδήρου, 

\ πάσχειν 6& εἰπὼν χαὶ τὴν αἴσϑησιν, διὰ τῶν προχειμένων ἀποριῶν τε χαὶ 
10 λύσεων τὸ διάφορον τῶν παϑῶν διαχρίνει χαὶ τῶν τὰ πάϑη ἐμποιουσῶν 

ποιήσεων. at μὲν γὰρ ἀλλοιοῦσαι χαὶ τρέπουσαι τὸ δεχόμενον δρῶσι. χαὶ 

δῆλον ὡς καὶ τὰ δεχόμενα ἀλλοιούμενα πάσχει, ὡς τὰ βαπτόμενα πάσχει 20 

χρωματιζόμενα χαὶ τὰ εὐωδίας τινὸς ἐχ τῶν παραχειμένων μεταλαγχάνοντα 

χαὶ γλυχκαζόμενα ἄττα xat ϑερμαινόμενα ἢ χαὶ εὐηχότερα γινόμενα, ὡς ἣ 

15 μαλαττομένη χαὶ τεινομένη χορδή" at 6& κατὰ μόνον τὸ εἶδος ἐνεργοῦσαι 

χαὶ εἴδους τινὸς ἄνευ πάϑους γινόμεναι εἰς τὸ δεχόμενον μεταδοτιχαί, 

ὥσπερ τὸν χηρὸν ἔφην τοῦ σημείου μεταλαγχάνειν, χαὶ ἔτι χαϑαρώτερον 

ὃ ἀὴρ τοῦ φωτὸς χαὶ ὅλως τὰ μεταξὺ τῶν te αἰσϑητηρίων χαὶ τῶν αἰσϑη- 

τῶν, τὴν τοῦ αἰσϑητοῦ διαβιβάζοντα 

20 χρώματος τὰ διαφανῆ χαὶ τὴν τοῦ ψοφητικοῦ μὲν τὰ διηχῆ, τὴν δὲ τοῦ 

or ΟΝ νέργειαν. οὕτω γὰρ χαὶ τὴν τοῦ 3 

ὀσφραντοῦ τὰ δίοσμα᾽ εἰ δὲ χαὶ ἢ γλῶττα χαὶ ἢ σὰρξ μεταξύ, ἔχοιμεν 

ἂν καὶ ἐπὶ τῶν χυμῶν χαὶ ἐπὶ τῶν ἁπτῶν τὰ τὴν ἐνέργειαν ὡς τὰ δια- 
\ 9 , b) a2 ~C ε σ \ 515 Ὁ L τας ΄ CLUE, 

βιβαστικὰ δεχόμενα, ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα ὡς ἅμα χαὶ αἰσϑητιχὰ δευτέρως. αἱ GF 

τινες ποιήσεις αἰσϑητῶν οὖσαι ὡς αἰσϑητῶν, ὅταν τὸ δεχτιχὸν αἰσϑητιχὸν 
ΝΕ YY \ ». Ὁ / / \ 5 ~ \ \ δ, Ὁ \ 

25 ἢ» εἴ γε πρὸς ἄλληλα ταῦτα λέγεταί te χαὶ ἐνεργεῖ, TO μὲν αἰσϑητιχὸν 

αἰσϑητοῦ ὃν αἰσϑητικόν, τὸ δὲ αἰσϑητὸν αἰσϑητιχῷ ὃν αἰσϑητόν. ἐνεργεῖ 80 
- ε Ἐπ ἢ \ > \ VG ΄ ε ΠῚ ~ \ ε iv \ 

οὖν ὡς αἰσϑητὸν εἰς τὸ αἰσϑανόμενον, ws 68 χρῶμα χαὶ ὡς ψόφος τὸ 

μὲν εἰς τὸ διαφανὲς τὸ δὲ εἰς τὸ διηχές, χἂν μὴ τὸ ὁρῶν ἢ τὸ ἀχοῦον 7, 

᾿ - ) + eth ) 5 2 1) δέ: e 1 7 iS ά ve 2 Ξ- οὐχ ἐν τῷ ἐνεργεῖν τι. GAA ἐν τῷ δέχεσθαι τὴν ἄλλων ἐνέργειαν ἐντε 

80 λεχείᾳ γἱνομένου διαφανοῦς ἢ διηχοῦς, τοῦ δὲ αἰσϑητικοῦ καὶ ἐν τῷ ἐνερ- 

πεῖν. ἢ γὰρ χριτικὴ ἐνέργεια αὐτοῦ. τριττὴ γοῦν ἧ τε ποίησις χαὶ ἢ πάϑη, 
\ ἴω Ἁ >) > , \ ΝΜ ~ a “4 ΄ a\ ὟΝ κω οι 

ἢ psy nat? ἀλλοίωσιν χαὶ τροπὴν τοῦ δεχομένου, ἢ GE χατὰ εἰόητιχῆς 
δ, ἐνεργείας μετάδοσιν μὲν τοῦ ποιοῦντος, μετάληψιν δὲ τοῦ δεχομένου, πάϑην 35 

\ 5) Bye N \ Wied ΄ ΄ CELI \ ~ We 
χαὶ αὐτὴν διὰ τὴν ἔξωϑεν τελείωσιν λεγομένην, 4 δὲ πρὸς τῇ ἔξωϑεν 

35 εἰσδοχῇ χαὶ κατὰ τὴν οἰχείαν δριζομένη ἐνέργειαν, πάϑη χαὶ αὐτὴ διὰ τὴν 

ἑτέρωϑεν οὖσα εἰσδοχήν" χαὶ ἐνταῦϑα ἣ αἴσϑησις μόνον. διὸ οὐ πᾶσι 

πάϑη αἰσϑητιχή. διαχρίνων οὖν ταῦτα ὃ φιλόσοφος ἀπορεῖ, εἰ τὸ ὀσφραντὸν 

ἢ τὸ χρῶμα ὃρᾷ τι εἰς τὸ μὴ αἰσϑητιχόν. χαὶ τέως ὅτι μὴ δρᾷ συνηγορεῖ, 

εἴπερ, φησίν, ὀσφραντὸν μὲν ἣ ὀσμή, ἣ δὲ ὀσμὴ εἰς τὴν ὄσφρησιν 

A ὑπ᾽ ὀσμῆς Aristoteles 10 τὴν διαφορὰν ἃ 18 te om. ἃ 24 αἰσϑητιχὸν] 

αἰσϑητὸν a 29 ἄλλων] ἀλλήλων a 



- 
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ποιεῖ, αἴσϑησις δέ τις ἢ ὄσφρησις, χαὶ συνάγει τὰ μὴ ὀσφραινόμενα μὴ 47ν 

πάσχειν ὑπὸ ὀσμῆς. ὃ δὲ αὐτὸς λόγος χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, φησίν, ὡς μὴ 40 

ὑπὸ χρώματος ἄλλο τι πάσχειν εἰ ph τὸ δρατιχόν. διὸ ἐπάγει ὡς οὐδὲ 

τῶν δυνατῶν, ἀλλ᾽ ἧἣ αἰσϑητικὸν ἕχαστον. xdv γὰρ αἰσϑάνεσϑαι 

5 δύνηται τὸ ἀχουστιχόν, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὸ χρώματός τι πείσεται, ἧ δέ ἐστιν 

αἰσϑητιχόν, ὑπὸ ψόφου, χαὶ τὸ γευστιχὸν ὑπὸ χυμοῦ. δῆλον ὃὲ ὡς ἀληθῆ 

τὰ λεγόμενα, ἐὰν μὴ ὡς χρῶμα ἁπλῶς ἢ ὡς ὀσμή, ἀλλ᾽ ὡς αἰσϑητὸν 

yortat te ual λέγηται" οὐδὲ γὰρ τὰ ἀναίσϑητα ὡς ὑπὸ αἰσϑητῶν πάσχει. 45 

». 4240 Ἅμα δὲ δῆλον χαὶ οὕτως" οὔτε γὰρ φῶς χαὶ σχότος οὔτε 

10 φόφος οὔτε ὀσμὴ οὐδὲν ποιεῖ τὰ σώματα, ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἐστιν. 

Se δον, 

Καὶ τὸ ἐπιχείρημα τοῦτο εἰς ταὐτὸν τείνει τῷ προειρημένῳ, ὅτι εἰς 

τὰ σώματα ὡς σώματα δηλαδὴ οὐ δρᾷ τὰ τῶν αἰσϑητῶν εἴδη xa? αὗὑτα, 

ἀλλὰ χατὰ τὰ ὑποχείμενα αὐτοῖς ὡς ἢ βροντὴ ῥήγνυσι ξύλα ἐνίοτε οὐχ ὡς 50 

ψοφοῦσα, ἀλλὰ τῷ τὸ πνεῦμα, ἐν ᾧ ὃ ψόφος, σφοδρῶς χινούμενον ἐμπίπτειν 

15 εἰς τὸ ξύλον: ὅτι οὐ μόνον ὡς αἰσϑητὰ οὐδὲν ὃρᾷ τὰ αἰσϑητά, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

xa αὑτὰ τῆς ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἐνεργείας μεταδιδόντα, xat’ ἄλλο δέ τι, ὡς εἰ 

τὸ χεχρωσμένον ἐπιχείμενόν τῳ εἰς τὸ χάτω συνωϑοίη, οὐ χατὰ τὸ χρῶμα 

δηλαδή, ἀλλὰ χατὰ τὴν βαρύτητα, xat εἰ ϑερμαίνοι, χατὰ ϑερμότητα. οὔτε 

οὖν ὡς αἰσϑητὸν οὔτε ὡς χρῶμα δρῴη ἂν τότε. 

20 ρ. 42401) ᾿Αλλὰ δὴ τὰ ἁπτὰ χαὶ οἵ χυμοὶ ποιοῦσιν. 48x 

Δοχεῖ μὲν τῷ ἐναντίῳ συνηγορεῖν, ὅτι δρᾷ τὰ αἰσϑητὰ χαὶ εἰς τὰ μὴ 4 

αἰσϑητικά, δι’ ἀμφοῖν 6& τοῖν λόγοιν τὸ ἀληϑὲς ἐμφαίνει, ὅτι χαὶ ὡς ὅ 

αἰσϑητά ποτε δρᾷ τὰ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν, ὥστε εἰς τὸ αἰσϑητικόν, χαὶ ὡς 

μὴ αἰσϑητά. χαὶ τοῦτο διχῶς" χαὶ γὰρ κατὰ τὰ εἴδη ἑαυτῶν χαὶ χατὰ τὰ 

25 ἑαυτοῖς ὑποχείμενα ἢ συνυπάρχοντα. ὅτι γὰρ δρᾷ, ex τῶν ἁπτῶν μάλιστα 

ἐναργὲς χαὶ ἐχ τῶν χυμῶν: καὶ γὰρ ϑερμαίνεται καὶ τὰ ἄψυχα χαὶ γλυχέα 

τίνεται χαὶ ἁλμυρὰ ἀλλοιούμενα, ὡς καὶ αὐτὸς λέγει, χαὶ χατὰ TOV εἰρη- 

μένον ἡμῖν πρῶτον πάσχοντα τρόπον. 

ν. 424016 Τί οὖν ἐστι τὸ ὀσμᾶσϑαι παρὰ τὸ πάσχειν; 10 

30 Παρὰ τὸ οὕτω πάσχειν, ὡς ὃ ἀὴρ ὃ τὴν tod ὄζοντος διαβιβάζων ἐνέργειαν, 

ἑχατέρου χαὶ τοῦ μεταξὺ καὶ τοῦ αἰσϑητιχοῦ εἰδητικὴν δεχομένου ἐνέργειαν. 

p.424b17 Ἢ τὸ μὲν ὀσμᾶσϑαι αἰσϑάνεσϑαι. 

Τουτέστιν οὐ χατὰ μόνην τὴν ἔξωϑεν ἵστασϑαι ἐνέργειαν, ἀλλὰ καὶ 
᾽ > γι Y, ~ , ~ ΝΥ Sather 

yat οἰχείαν, εἴ γε γνωστικῶς ἐστιν ἐνεργεῖν τὸ αἰσϑάνεσϑαι. 15 

20 δὴ om. a 23 αἰσϑητικόν] αἰσθητὸν Al 27 χαὶ (ante χατὰ) om. a 29 πάσχειν 

τι ἃ ex Arist. 
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p. 424017 Ὁ δὲ ἀὴρ caddy ταχέως αἰσϑητὸς γίνεται. 48r 
- 

\ NX \ 5) , δέ: \ 5 ΝΣ τῶν “Ὁ hs ple fd Τὸ μὲν διαφανὲς ἀϑρόαν δέχεται τὴν ἀπὸ τοῦ φωτίζοντος ἐνέργειαν, 
τὸ δὲ διηχὲς ual δίοσμον οὐχ ἀϑρόως μέν, ἐπειδὴ τῷ προπάσχειν πως 
δέχεται τὴν ἐνέργειαν, τὸ δὲ πάϑος ἐν χρόνῳ, ταχέως δέ. παϑὼν οὖν ὃ 
> YA Ἃ c ~ ~ Ψ iA Qs 4 Ἃ \ Ὁ id 4 5 ἀήρ, ἣ ὡς τῷ προπαϑεῖν ἐνεργείᾳ δίοσμος γινόμενος 7 χαὶ ws ἑτέρωϑεν 
τὴν τοῦ ὀσφραντοῦ ἐνέργειαν δεχόμενος, αἰσϑητὸς γίνεται" ἐνίοτε μὲν χαὶ 20 

αὐτὸς ποιούμενος χαὶ ὀσφραντὸς γινόμενος, πάντως δὲ τὴν τοῦ ὀσφραντοῦ 
2 4 5 A Ὑ » «ς Lg δι 5 >} \ 5 ) DG \ 

ἐνέργειαν εἰς τὴν ὄσφρησιν ἄγων, Exatépws δὲ οὐχ αἰσϑητιχὸς ἀλλ΄ αἰσϑητὸς 
΄ ΄ δ NU ? , 55 \ \ ~ >_¢ 

γινόμενος, διότι μὴ χαὶ ἔνδοϑεν κατ᾽ οἰκείαν ἐνέργειαν χατὰ τὸ τοῦ αἰσϑη- 

10 τοῦ ἵσταται εἶδος. 

1 ἀὴρ] ἄκρον A post παϑὼν add. τοῦτο A 7 post γινόμενος add. αἰσϑητὸς γίνεται A 

ὃ μὴν ἃ 10 ἵστασϑαι ἃ 



10 

16 

ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΥ ΕἸΣ TO PF ΤΩΝ ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ APISTOTEAOYTS 48: 

YUOMNHMA 

p.424022 Ὅτι δ᾽ οὐχ ἔστιν αἴσϑησις ἑτέρα παρὰ τὰς πέντε. 

Ὁ μὲν προηγούμενος σχοπὸς ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ περὶ τῆς προαιρε- 

cuts εἰπεῖν ψυχῆς, τουτέστι τῆς ἐν τοῖς ὕϑνητοῖς λογιχῆς χαὶ νοερᾶς, ἐπεὶ 

χαὶ ἐν τῇ ὅλῃ πραγματείᾳ τὴν περὶ τῆς ἐν τοῖς ὑνητοῖς ψυχῆς ἐνεστήσατο 

ϑεωρίαν, ὡς ἐντεῦϑεν χαὶ ἐπὶ τὰς χρείττους ἴσως χατά τινα ἀναλογίαν ἀνα- 

πεμφϑησομένων ἡμῶν, χαὶ οὐχ ἥχιστα ἐκ τῆς ἐν τούτοις λογικῆς. ἐν δὲ 

τῷ. δευτέρῳ τὴν πλείστην ποιησάμενος διδασχαλίαν περὶ τῆς καὶ τοῖς ἄλλοις 

ζῴοις χοινῆς, ἐν τῷ τρίτῳ τὸν προηγούμενον ἐνίσταται σχοπὸν περὶ τῆς 

λογικῆς. ἄρχεται δὲ ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως, ἅμα μὲν συνεχῇ πρὸς τὰ πρό- 

cepa τὸν λόγον ἐργαζόμενος, ἅμα δὲ ἵνα ῥᾷον ἐκ παραϑέσεως τὴν ἑτερότητα 

ϑεωρῶμεν τῆς λογικῆς ζωῆς πρὸς αὐτήν, at πρός γε ἵνα χαὶ ὅσον, εἰς τὴν 

αἴσϑησιν τοῦ λόγου Fuser ἴχνος ἐπισχοπῶμεν, ὡς τὸ ἀμέριστον, ὡς τὸ χω- 

ριστόν πως, ὡς τὸ ἑαυτῆς ἀντιληπτιχόν, χαὶ ἐπειδὴ χρῆται 6 πραχτιχὸς 

νοῦς χαὶ τῇ αἰσϑήσει. ζητεῖ δὲ εὐθὺς ἐν ἀρχῇ; εἰ ἔστι τις ἄλλη παρὰ 

τὰς πέντε αἰσϑήσεις, ἵνα χαὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τὴν τοῦ λόγου πρὸς αὐτὰς 

διαφορὰν ϑεωροῦντες μὴ ἀμφισβητῶμεν ὡς χαὶ ἄλλης τινὸς οὔσης ἡμῖν 

ἀγνώστου ὑπολελειμμένης, καὶ ἐπειδὴ ἐπιστημονιχόν, ἐφ᾽ ὅσον οἷόν τε, τὰ 

εἴδη πάντα περιλαμβάνειν τῶν γνωστῶν. χρήσιμον δὲ χαὶ πρὸς τὸ ἑχάστην 

αἴσϑησιν πιστώσασϑαι ἑαυτῆς ἀντιληπτιχὴν εἶναι, ὅταν ἣ ὄψις todl ὁρῶσα 

τὸ χρῶμα χαὶ ὅτι γινώσχει συναισϑάνηται. οὐ γὰρ λόγος πρώτως Ἴνω- 

ριστικός, ἐπειδὴ μεριχὸν καὶ ἄτομον τὸ γνωστόν: ἀλλ᾽ οὐδὲ ἑτέρα τις 

. αἴσϑησις, ἐπεὶ μήτε τῶν λοιπῶν τεσσάρων τις, μήτε ἔστιν ἄλλη τις παρὰ 

τὰς πέντε ὡς ual διὰ τοῦτο ἀναγχαῖον εἶναι τὸ περὶ τοῦ μὴ ἄλλην παρὰ 

τὰς πέντε ὑπολελεῖφϑαι αἴσϑησιν, ἵνα μὴ ἐχείνης οἰχείαν τὴν ἑχάστης 

1 Σιμπλικίου --- ὑπόμνημα οἵ. ad p. 1, 1] εἰς τὸ τρίτον τῶν εἰς τὰ τρία τῆς Ἄριστο- 

30 

39 

40 

τέλους περὶ ψυχῆς πραγματείας ὑπόμνημα A: Σιμπλιχίου ὑπόμνημα εἰς τὸ τρίτον τῶν π. tp. 

‘A. 

21 

διαιρούμενον εἰς δύο τμήματα τμῆμα πρῶτον a 14 χωριστὸν] μεριστὸν Al 

εἶναι om. A 24 μήτε --- μήτε scripsi: μηδὲ --- μηδὲ Aa 
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mI ¢ ΄ ΄ τ ρῳ BDI ld ΄ ~ ~ ~ 

ὑπονοήσωμεν συναίσϑησιν. χαὶ ἔοιχεν ἢ μόνως 7 μάλιστα τῇ τοῦ λογιχοῦ 48r 
, ΄ ~ ~ 9 

ζῴου ἀπονέμειν αἰσϑήσει | τὸ γνωριστιχόν πως ἑαυτῆς" διὸ χαὶ ἐν τῷ 48v 
τρίτῳ προτείνεται βιβλίῳ. νοῦ γὰρ μάλιστα χαὶ δευτέρως τοῦ λόγου οἰχεῖον 

Ἁ - l4 \ ~ “Ὁ ΄ ~ 2 

τὸ ἑαυτοῦ γνωριστιχόν, χαὶ ζωῆς χωριστῆς σωμάτων (τὸ γὰρ σῶμα διὰ 

5 τὸν μερισμόν, ἄλλων ἀλλαχοῦ χειμένων αὐτοῦ τῶν μορίων, ἀνεπίστροφον 
oS > πρὸς ἑαυτό), ὥστε χαὶ αἰσϑήσει τῇ λογοειδεῖ, εἰ χαὶ μὴ παντελῶς, ἀλλὰ 

Φ πῇ ἀπολυομένῃ παντὸς σώματος. { πόϑεν οὖν ὅτι οὐχ ἔστιν ἄλλη αἴσϑησις 5 
παρὰ τὰς πέντε; odx ax τῆς ἐπαγωγῆς ἣ πίστις᾽ πλείω γὰρ τῶν ἡμῖν 

~ , Nes ~ \ X Neg ΄ αν Ὁ > ΄ ION 
φανερῶν ζῴων τὰ ἀφανῆ, τὰ μὲν χαὶ ὕνητά, τὰ δὲ ὅσα ᾿δαιμόνια. οὐδὲ 

10 μὴν ἐχ τῶν στοιχείων, ὡς ἰδίως ἑχάστου οἰχείᾳ ὑποπίπτοντος αἰσϑήσει 
τεσσάρων ὄντων χαὶ τῆς ἀναϑυμιάσεως, ἧς λέγεται εἶναι ἢ ὄσφρησις, ὡς 

~ b) She > ΄ ~ ~ (e , on 

τοῦ πυρὸς μὲν ἣ ὄψις, ἀέρος δὲ ἣ ἀχοή χαὶ τῶν λοιπῶν at λοιπαί, ὅδατος 
ς πε τίν Rp \ ape Ὁ SF. > A \ a oat - f 53) \ A \\ Loe! 6. ~ ny 

ἢ γεῦσις καὶ γῆς ἣ ἀφή. οὐ yap τῇ ὄψει μόνῃ, ἀλλὰ χαὶ τῇ ἁφῇ ὡς 

ϑερμὸν γνωρίζεται τὸ πῦρ. ἄδηλον οὖν, μὴ χαὶ ἄλλη τίς ἐστιν αὐτῷ ποιότης; 10 
n > ~ δ ~ Se \ \ ) \ >, ~ > , Ὁ ~ WY 

15 ἣν ἀγνοοῦμεν ἡμεῖς διὰ τὸ ἀντιληπτιχὴν αὐτῆς ἐλλείπειν ἡμῖν αἴσϑησιν. 
πόϑεν οὖν, ὅτι πέντε μόναι at αἰσϑήσεις, πιστοῦται ὁ ᾿Αριστοτέλης: ἔχ τε 

~ ~ > ς ~ f \ > ~ > Ἢ “ / X >) ῇ 

τῆς ζωτιχῆς ἐν ἣμῖν τελειότητος χαὶ ἐκ τῶν αἰσϑητηρίων μὴ ἐλλειπόντων. 

ἐλλείποι γὰρ ἄν τις αἴσϑησις ἢ διὰ τὸ ἀμυδρὸν χαὶ οἷον ἀπεψυγμένον τῆς 

ζωῆς, ἀδυνατούσης χατὰ πάσας ἐνεργεῖν, ἢ διὰ τὸ τὰ ὄργανα ἐνδεῖν, ἅπερ 

90 ἐστὶ τὰ αἰσϑητήρια. ἐὰν οὖν ἥ τε ζωὴ τελεία παρῇ χαὶ μὴ ἐλλείπῃ τι τῶν 

αἰσϑητηρίων, ἐὔλογόν τε xal ἀναγχαῖον τοῖς τοιούτοις πάσας ὑπάρχειν τὰς 15 

αἰσϑήσεις. πῶς οὖν ἣ τελεία ἡμῖν δρισϑήσεται ζωή, χαὶ αὕτη ἣ ἐν ϑνητοῖς, 
\ a . ΄ 5 νι ΄ Y a CQ Vv ͵ ἊΝ tf ie \ 

περὶ ἧς ὃ λόγος; ἐπειδὴ χινήσεως ἔνδοϑεν ἄρχει, πρώτη δὲ φύσει ἢ χατὰ 
τόπον, ἐν τοῖς οὕτως χινουμένοις τὸ τέλειον ζητητέον τῆς χινούσης ζωῆς, 

ε 5. ἘΠῚ ΄ , ΄ ε Μετ > \ NE an ΟΣ \ > 
25 ὡς οὖχ' ἐκ μέρους μόνου τινός, ὡς τὰ ὄστρεια, ἀλλὰ χαὶ δι΄ ὅλων, χαὶ οὐχ 

ἀορίστως, ὡς σχώληχες χαὶ ψύλλαι, ἀλλ᾽ ὡρισμένως, χαὶ οὐχ ἀπεστενωμένον 

ἔχουσι τὸ ὡρισμένον, ὡς μύρμηχες καὶ μέλισσαι, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπινοητιχὸν 
“ χαὶ εὐμήχανον ἐμφαίνουσι. χαὶ μάλιστα τοῖς χαταχούειν λόγου δυναμένοις 90 

χαὶ τάττεσϑαι ὑπὸ λόγου χαὶ συνεϑίζεσϑαι χαὶ γνωρίζειν τὰ προσταττόμενα 

80 On’ αὐτοῦ ἰσχύουσιν. οὐχ ἥχιστα δὲ τελεία ἢ αἰσϑητιχὴ ζωὴ ἢ καὶ τῇ 

χρείττονι πάντῃ ἱκανὴ ἑαυτῆς συμφύεσϑαι τῇ λογικῇ" τοῦτο γὰρ ἀκρότητος 

τεχμήριον. εἰ τοίνυν αὕτη μὲν τελειοτάτη, χατὰ μόνα δὲ ἥδε πέντε εἴδη 
5 Ir ξς ΄ > ΄-ῳ >\ » 5 ΝΑ ¢ », ΞὉ \ 

αἰσϑήσεων ὁρίζεται, ἀναγχαῖον μιηδὲν ἄλλο atcdycews ὑπάρχειν Etooc. χαὶ 
2) ~ Ff [4 c > ~ ~ > \ 4 oe, 4 Ὁ ΄σ \ 

od τοῦτό φημι, ὡς ἣ ἐν τοῖς λογικοῖς αἰσϑητιχὴ μόνη τελεία " ἐν Bader yap 

35 χαὶ τὸ τέλειον, καὶ τελειοτάτη μὲν αὕτη χαὶ ἣ ἐν τοῖς ἀλόγοις δὲ χατα- 

τῷ oi 

χούουσα λόγου χαὶ ἢ τὸ εὐμήχανον χαὶ ἐπινοητιχὸν χαὶ μὴ ἀπεστενωμένον 

τὸ ὡρισμένον ἐμφαίνουσα. ἀτελὲς γὰρ ἤδη τὸ ἀπεστενωμένον καὶ τὸ ἀόριστον 

χαὶ τὸ χατὰ τόπον ἀχίνητον, οὐχ ὡς τὸ παρὰ φύσιν, ἀλλ᾽ ὡς χατὰ φύσιν 

τῶν εἰς ἔσχατον ual ἀμυδρῶς ζώντων δριστιχόν: διὸ χατὰ φύσιν χαὶ τὸ 
me 2 X \ If ὦ σ ΄ l4 σ \ ae σ Oye Al ~ f 

40 τοιοῦτον ἀτελὲς χαὶ εἰδῶν ὅλων ὁριστιχόν. ὅτι μὲν οὖν ὅσον ἐπὶ τῇ TEAELO- 
μ᾿ 

cyt τῆς ζωΐῇς οὐχ ἄν ἐν τοῖς τελείοις ἐλλείποι αἴσϑησις, ἀρχούντως διὰ 80 

2 γνωριστιχόν correxi: γνωριστόν Aa 10 αἰσϑησει om. a 35 ἀλόγοις] ἄλλοις a 

57 ἐμφαίνουσα τὸ ὡρισμένον a 
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τούτων ὑπομεμνήσϑω" λείπεται δὲ σχοπεῖν, UH ὄργανόν τι ἐλλεῖπον τὴν 48v 
ΤΥ ΄ > > \ \ > \ Pl mal \ 2 ΄ ἔνδειαν παρέχεται. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τὸ αἰσϑητιχὸν ὄργανον ἢ μιχτὸν ἐκ πάντων 

τῶν στοιχείων εἶναι ἀνάγχη ἣ ἁπλοῦν, ζητητέον, ex ποίων μὲν ἁπλῶν 
wr ae ‘i ») 4 ΄ \ >) ΄ ‘ td = \ if \ οἷόν τε εἶναι τὰ αἰσϑητήρια, ποίαις ὃὲ αἰσϑήσεσι τὰ ἁπλᾶ χαὶ ποίαις τὸ 

5 μιχτὸν ἀποδοτέον, χαὶ εἰ πάντα, ὅσα οἷόν τε εἶναι αἰσϑητήρια, ἐν τοῖς τε- 
λείοις ὑπάρχει ζῴοις, ἵνα ὅτι μηδὲ τῇ τῶν ὀργάνων ἐνδείᾳ ἐλλείπει τις 
αἴσϑησις γινώσχωμεν. ἐπεὶ τοίνυν διὰ μέσων τινῶν τὰ πρῶτα αἰσϑητήρια 
(οὐ γὰρ ἀμέσως) ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν χινεῖται, χαλῶς ἀπὸ τῶν μεταξὺ τὴν 3 
τῶν αἰσϑητηρίων τεχμαίρεται φύσιν. δεχτιχά τε γὰρ ἄμφω τῆς τῶν αἰσϑη- 

10 τῶν ἐνεργείας. χαὶ οἷον συμφυῶς χαὶ χατὰ συνέχειαν τὰ μεταξὺ τὴν ἐν- 
έργειαν ἐπὶ τὰ αἰσϑητήρια μεταβιβάζοντα τὴν ἑαυτῶν πρὸς ἐχεῖνα ὁμοφυΐ 
σημαίνει οὐσίαν. οἷον διαφανὲς εἶναι δεῖ τὸ δεχτιχὸν τοῦ ὁρατοῦ ἀμφοῖν 

> ~ ¢ ΄ ι - \ \ ~ > ΄ 5) ΟῚ \ 2 οὖν τοῦτο ὑπάρξει. χαὶ τῷ μεταξὺ χαὶ τῷ αἰσϑητηρίῳ. ἀλλὰ χαὶ χατ 
οἰχειότητα ἢ ἀπὸ ϑατέρου ἀβιάστως χαὶ αὐτοφυῶς γινομένη μετάδοσις" διὸ 

15 ὡς χατὰ συνέχειαν χαὶ σύμφυσιν. ὥστε τὸ μέσον ὅμοιον τῷ αἰσϑητηρίῳ. 40 

τίνα οὖν τὰ μέσα; τὰ μὲν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐπὶ ἁφῆς χαὶ γεύσεως, τὰ δὲ ἔξωϑεν, 

ὡς ᾿ἐπὶ τῶν λοιπῶν αἰσϑήσεων. τῶν δὲ ἐν ἡμῖν τὰ περὶ τὴν ἐπιφάνειαν, 

ἃ χαὶ μεταξὺ γίνεται, μιχτὰ πάντως, ὅτι ἣ τῶν ϑνητῶν ζῴων φύσις στερεοῦ 

μὲν χαὶ ἀντιτύπου δεῖται περιβλήματος διὰ τὸ δυσπαϑές, οὐ μὴν παντελῶς 

20 ἀχινήτου" διὸ οὐχ ἁπλοῦν ἀλλὰ μιχτόν. τῶν δὲ ἔξωϑεν δύο ἁπλᾶ δια- 
\ _~ ~ > _~ 2 , o> 1 9), 2 A 9 \ Bo BriBactixd τῆς τῶν αἰσϑητῶν ἐνεργείας, ὕδωρ τε χαὶ ἀήρ, ἣ εἰ χαὶ μιχτά, 45 

ϑατέρου πάντως τούτων ἐπιχρατοῦντος ἐν τῇ μίξει. οὔτε γὰρ ex γῆς διὰ 
τὸ ἀχίνητον χαὶ δυσπαϑὲς χαὶ δυσμετάληπτον τῶν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐντε- 
λεχειῶν, οὔτε ἐκ πυρὸς διὰ τὸ δραστήριον αὐτοῦ. χινητιχοῦ τῶν ἄλλων 

25 ὦντος χαὶ μεταδοτιχοῦ τοῖς ἄλλοις μᾶλλον τῶν ἰδίων 7 χινουμένου ὑπὸ τῶν 
ω \ am! “Ὡ »] > / ~ Y Ὰ A. 2 ς ~ Le] 

ἄλλων (xat) μεταληπτιχοῦ τῶν ἐν ἐχείνοις. πῶς οὖν μιχτὸν τὸ ἐν ἡμῖν χαὶ ἐπι- 

χρατοῦντος τοῦ γηίνου προσεχῶς ἀναδέχεται τὰς τῶν ἁπτῶν τε χαὶ γευστῶν 
? i“ > Bi ek SN σ \ a Ea ‘4 he \ w~ 2) . “Ὁ π ἐνεργείας αἰσϑητάς ; ἢ ὅτι ζωτιχὸν χαὶ οἷον χουφιζόμενον ὑπὸ τῆς ἐν ἡμῖν 50 
ζωῆς. πῶς δὲ τὸ ὑπέχχαυμα διαφανές τέ ἐστι χαὶ διηχές; ἣ ὅτι πῦρ 

80 ἐχεῖνο τὸ στοιχειῶδες, ἔοιχε δὲ πῦρ νῦν τὸ χαυστιχὸν χαὶ ὑπερζέον ἀπο- 
διοπομπεῖσθϑαι ὡς μὴ ὃν xa? αὑτὸ αἰσϑητήριον, ἵνα τὸ ὑπέχχαυμα ἐν τῷ 
5 " δ᾿ ΄ Ὁ v 

ἀέρι ὃν συνειλημμένον ἢ χοινὸν Ἢ πάντων: οὐδὲν γὰρ ἄνευ ϑερμότητος 
\ αἰσθητικόν, τὸ δὲ χαυστιχὸν οὐδενός. ἐπεὶ οὖν δύο τὰ μεταξὺ ex τῶν 

ἁπλῶν, ὕδωρ τε χαὶ ἀὴρ (ἔστω γὰρ χαὶ τὸ στοιχειῶδες ἐν τῷ ἀέρι) 7 
Ἢ Me > ἊΝ ~ / \ \ ΣΕ ΄ yv ΛΝ» σ 

80 χοινόν, ἐχ δὲ τῶν παραπλησίων χαὶ [ τὰ αἰσϑητήρια, ἔχομεν δὲ ἄμφω, ὅσα 49: 

τέλεια ζῷα, ἐν τοῖς τελείοις ἄρα ζῴοις οὐ μόνον ἣ τελεία ὑπάρχει ζωή, 

ἀλλὰ χαὶ τῶν ὀργάνων οὐδὲν ἐλλείπει. εἴη ἂν οὖν μηδὲ αἴσϑησις ἐλλεί- 

πουσα" εἰ ὃὲ τοῦτο, μόναι ἂν αἱ πέντε elev αἰσϑήσεις. ἀλλ᾽ ὃ μέγας 

Ἰάμβλιχος πολλὰ τὰ ἀφανῆ ἡμῖν εἶναι βούλεται ζῷα δαιμόνιά τε καὶ χρείττω | is ν | 1" 4] Ψ ῳ μο Ψ pe 9 

40 χαὶ μὴ δεῖν ex τῆς ἐπαγωγῆς διϊσχυρίζεσϑαι τὸ ποσὸν τῶν αἰσϑήσεων, τ 
ὀρϑῶς λέγων. οὐ μὴν ὃ ᾿Αριστοτέλης τῇ ἐπαγωγῇ ἐπερείδεται. ἀλλὰ τῇ S 

9 γάρ τε ἃ 26 χαὶ addidi 39 ἡμῖν οἴεται εἶναι a 40 μὴ δεῖν] μηδὲν a 

post ἐπαγωγῆς add. δεῖν a 
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τελειότητι τῆς ζωῆς, χαὶ τῷ μὴ ἐνδεῖν τι ἡμῖν αἰσϑητήριον. ἀλλ᾽ εἶναι ddr 
χρείττονα λέγει τὴν τῶν οὐρανίων αἴσϑησιν, ἀπαϑῇ ὑπάρχουσαν χαὶ ἔνδοϑεν 
ὅλην ἐγειρομένην χαὶ οὐδὲν τῶν ἔξωϑεν χινούντων προσδεομένην, αὐτὴν δὲ 
ἀφ᾽ ἑαυτῆς χαὶ πρὸς ὑπόστασιν χαὶ πρὸς γνῶσιν τῶν αἰσϑητῶν ἐξαρχοῦσαν. 

5 ἂρα οὖν πλείους τῶν πέντε χαὶ διὰ τὴν τῶν οὐρανίων ϑετέον; 7 μάλιστα 
μὲν οὐ συναριϑμητέον ταύταις ἐχείνην ὡς αἰτίαν αἰτιαταῖς χαὶ ὡς ἑνιαίων 10 

τούτων πασῶν περιληπτιχήν, ὅπου γε οὐδὲ τὴν χοινὴν ἐν ἡμῖν αἴσϑησιν 
ὡς ἕχτην ταῖς πέντε συναριϑμοῦμεν., χαίτοι γε ἀχωρίστως αὐταῖς ἐγχατα- 
τεταγμένην, διὰ τὸ χοινῇ περιληπτικόν: μειζόνως οὖν τὸ ἐξῃρημένον πασῶν 

10 χαὶ χωριστῶς χαὶ αἰτιωδῶς περιεχτιχὸν οὐ συναριϑμνητέον. ἔπειτα δὲ οὐδὲ 
ἑτέρα ἁπλῶς τῶν πέντε ἣ τῶν οὐρανίων. ἣ γὰρ ἑτερότης ἐν τοῖς λύγοις 
χατὰ τὸ τῶν λόγων διάφορόν τε χαὶ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς ἢ δὲ οὐρανία οὐ 
ταύτῃ ἑτέρα, ἀλλὰ τῷ τρόπῳ, ἐπεὶ οὐ πλείω τὰ αἰσϑητὰ τῶν χαὶ ἡμῖν is 
χαταληπτῶν. ἣ μὲν οὖν ὅλη τοῦ προχειμένου ἀπόδειξις τοιάδε τις εἶναί 

15 μοι δοχεῖ, τῇ τῆς ζωῆς ἐπερειδομένη τελειότητι ἐν τοῖς μὴ πηρώμασι τῶν 
ζῴων μηδὲ παρὰ φύσιν ἔχουσι, xal τῷ ἀνενδεεῖ τῶν ὀργάνων, ὃ χαὶ αὐτὸ 
οὐ δι᾽ ἐπαγωγῆς ἀλλὰ διὰ τῆς φύσεως τῶν αἰσϑητικῶν ὀργάνων ἐπιστώσατο. 
δύο μὲν ἁπλῶν ὄντων ἐπὶ τῶν τὰ πόρρω γνωριζουσῶν αἰσϑήσεων. τοῦ δὲ 
wtxtod ἐπὶ τῆς ἁφῆς, ἐπειδὴ χαὶ μιχτὸν τὸ τοῦ ϑνητοῦ ζῴου σῶμα, ὡς τὸ 

20 ὅλον φάναι. λοιπὸν δὲ ἀναγχαῖον χαὶ χατὰ μέρος τὴν ταῦτα δηλοῦσαν © 20 

ἑρμηνεῦσαι λέξιν. 

N » ς 

p. 424022 Ὅτι δ᾽ οὐχ ἔστιν αἴσϑησις ἑτέρα παρὰ τὰς πέντε. 

© Αὕτη μέν, γεωμετριχῶς φάναι, 7 τοῦ προβλήματος πρότασις ἄρχεται 23 
δὲ δὲ τῆς χατασχευῆς τοῦ λόγου ἐντεῦϑεν. 

25 p.424b94 Et γὰρ παντός, οὗ ἐστιν αἴσϑησις ἁφή, καὶ νῦν ἔχομεν 95 

αἴσϑησιν᾽ πάντα γὰρ τὰ τοῦ ἁπτοῦ ἢ ἁπτὸν πάϑη τῇ ἁφῇ 

ἡμῖν αἰσϑητά ἐστιν. 

~~ Ἐπειδὴ τέσσαρες μόναι at πρῶται παϑητιχαὶ ποιότητες. θερμότης 
4 \ Vv 

ψυχρότης, ξηρότης ὑγρότης, ἐξ ὧν at ἄλλαι, ὡς ἐν τῇ [Περὶ γενέσεως εἴ- 

80 ρηται, ὧν ἁπασῶν 7 ao ἀντιληπτιχή. ἐπειδὴ χαὶ τῶν πρώτων πασῶν, 

τὰ δὲ ἁπτὰ ἅπαντα ὡς ἁπτὰ ταῖς παϑητικαῖς χαραχτηρίζεται ποιότησιν, ὡς 
s χαὶ τοῦτο ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῇς ὑπέμνησται ἀχροάσεως. δῆλον ὡς ἀληϑῶς 

εἴληπται πάντα τὰ τοῦ ἁπτοῦ ἣ ἁπτὸν πάϑη τῇ ἁφῇ γνωρίζεσϑαι. 
εἰ δὲ ἢ ἁφή, καίτοι ἐσχάτη οὖσα, οὐδὲν ἀφίησι τῶν ἁπτῶν ἄγνωστον. 

85 πάντως που χαὶ ἑχάστη τῶν λοιπῶν οὐδενὸς τῶν οἰχείων ἀπολειφϑήσετα' 

αἰσϑητῶν. τοῦτο γὰρ ἕπεται μὲν τῷ ὑποϑετιχῶς προειρημένῳ, τῷ εἰ γὰρ 

παντὸς οὗ ἐστιν αἴσϑησις ἁφή" οὐ μὴν ἀποδέδοται ὑπὸ ᾿Δριστοτέλους, 

25 ἐστιν ex Arist. addidi, οἵ. v. 37 et p. 176,13 29 τῷ Ala ἐν τῇ Περὶ γενέσεως] 

de Gen. et Corr. B 2 32 ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως} nescio quo loco 

ὑμέμνησται post ὀγδόῳ ἃ 
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ἀλλὰ χαὶ ἄλλα τινὰ προηγούμενα, τὸ εἰπεῖν εἰ ἐχλείπει τις αἴσϑησις, 49: 

ἀναγχαῖον εἶναι xat αἰσϑητήριον ἐχλείπειν, ἔτι τρίτον, ὅπερ χαὶ ἐν 8ῦ 

μέσῳ χατασχευάζει, χαὶ εἰ μηδὲν ἐλλείπει ἐν ἡμῖν αἰσθητήριον, χοινῇ διὰ 

μαχρῶν ἀποδίδωσι πρὸς πάντα τὰ ἡγούμενα τὸ “πᾶσαι ἄρα αἱ αἰσϑήσεις 
᾿] \ y ἘΠῚ ~ ae) Ὡς 39 \ ey eae σ΄ ) | 

ἔχονται ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν. εἰ γὰρ μὴ λείπει atovytyptov, oTEp τὸ | 
σι 

\ Ἃ > , ~ cm 4 > ~ NAN / ~ > ϑ ~ παν INEM / 

τρίτον τῶν ἡγουμένων ἀξιοῖ, διὰ TO ἢ ἄμεσως τῶν αἰσθητῶν 7] Oth μέσων | 
pw \ o> > ΄ v Nyy ς ὦ \ ane \ eee ἣ 

ἀέρος χαὶ ὕδατος ἀντιλαμβάνεσϑαι, ἔχειν δὲ ἡμᾶς καὶ τὸ ἁπτιχὸν χαὶ ξχάτερον i 

τῶν μεταξύ, οὐδὲ αἴσϑησις, ἐπειδὴ χεῖται, εἴπερ ἐχλείπει τις αἴσϑησις, 40 ᾿ 

χαὶ αἰσϑητήριόν τι ἡμῖν ἐχλείπειν. χαὶ ταύτῃ πρὸς τὸ δεύτερον τῶν : 

10 ἡγουμένων ὑποϑετιχῶν, πρὸς τὸ ἀνάγχη τε; εἴπερ ἐχλείπει τις αἴσϑησις, 

χαὶ αἰσϑητήριόν τι ἡμῖν ἐκλείπειν ἀποδίδοται τὸ “πᾶσαι ἄρα αἱ 

αἰσϑήσεις ἔχονται ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν." πρὸς δὲ τὸ πρῶτον τὸ εἰ 

Ἰὰρ παντός, οὗ ἐστιν αἴσϑησις ἁφή, χαὶ νῦν αἴσϑησιν ἔχομεν, 

ἀποδέδοται τὸ αὐτό, τὸ “ πᾶσαι ἄρα αἱ αἰσϑήσεις ἔχονται ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν᾽. 

15 ἐπειδὴ οὕτω πᾶσαι, ὡς χαὶ μηδ᾽ ὁτιοῦν τῶν οἰχείων ἀπολείπουσαι αἰσϑη- 45 

τῶν, διὰ τὸ χαὶ τῇ ἁφῇ χαὶ νῦν αἴσϑησιν ἔχειν ἡμᾶς παντός, οὗ ἐστιν 

αἴσϑησις ἁφή, τοῦ καὶ νῦν προσχειμένου δηλοῦντος τὸ χαὶ πρὶν ἀποδειχϑῆναι 

μόνας τὰς πέντε εἶναι αἰσϑήσεις. τὴν γὰρ ἁφὴν τελείαν ὡς οὐδὲν τῶν 

ἁπτῶν ἄγνωστον ἀφιεῖσαν ἔχομεν, ὅπερ χατασχευάζει διὰ τοῦ πάντα γὰρ 

20 τὰ τοῦ ἁπτοῦ 7 ἁπτὸν πάϑη τῇ ἁφῇ ἡμῖν αἰσϑητά ἐστιν, εἴ γε, 

ὡς εἴρηται, χαὶ τῶν ἁπλῶν τῶν πρώτων χαὶ τῶν ἐξ αὐτῶν χατὰ μῖξιν 

συγχειμένων παϑητικῶν ποιοτήτων πασῶν γνωριστικοὶ τῇ ἁφῇ ὑπάρχομεν. 50 

εἰ γοῦν ἢ ἁφὴ πάντα γνωρίζει τὰ ἅπτά, ἀναγκαῖον χαὶ τῶν ἄλλων ξχάστην 

πάντων εἶναι τῶν οἰχείων αἰσϑητῶν ἀντιληπτικήν. χαλῶς οὖν πᾶσαι λέ- 

95. yovtar ἔχεσϑαι αἱ αἰσϑήσεις ἐν τοῖς τὰς πέντε ἔχουσι. χαὶ ὡς μὴ οὐσῶν 

πλειόνων χαὶ ὡς ἑχάστης οὐδὲν ἀπολειπούσης ἄγνωστον τῶν οἰχείων 

αἰσϑητῶν. 

p. 424096 ᾿Ανάγχη τε, εἴπερ ἐχλείπει τις αἴσϑησις, καὶ αἰσϑη- 

τήριόν τι ἡμῖν ἐχλείπειν.] 

\ a Q 7 c 4 ΄ ~ ς , σ΄ >\ 

30 Jott μὲν δεύτερον, ὡς εἴρηται, συνημμένον τῶν ἡγουμένων - ὅπως δὲ 49v 

ἀναγχαῖον λέγεται, ἐπιστάσεως ἄξιον. διὰ τί yop, εἰ ἢ δρατιχὴ ἐλλείπει 
Y_O gee > \ DX x \ "7 \ ~ Vy y \ 

αἴσϑησις μόνη, δυνατὸν δὲ εἶναι καὶ ἀέριον τὸ τῆς ὄψεως opyavov, μὴ 
΄ ~ ~ Wy ἐνῶ ~ 

πάρεστι τοῦτο τῷ ἔχοντι ἀχοήν, ὥστε τὸ μὲν αἰσϑητήριον αὐτῷ παρεῖναι, 
> >) “ ~ 2 ~ ~ ΄ is 

τὴν δὲ ὅρασιν ἀποῦσαν μὴ ὡς ὁδρατικῷ αὐτῷ χρῆσϑαι; μήποτε οὖν διττὴ 
« ~ yearn ΄ Ὑ x ! ra \ can ἜΝ 1G mate Ἂν ΄ r - 

35 ἣ τοῦ αἰσϑητηρίου ἔλλειψις, ἢ μὲν ὡς μηδ΄ ὅλως τοῦ ὑποχειμένου παρόντος 5 
͵ Qe ὌΝ \ \ 2 FANG εΖ YC ¢ > XX 

σώματος, ὃ ἂν Ἢ πρὸς τὴν ἐλλείπουσαν χρήσιμον αἴσϑησιν. ὡς εἰ POE 
ὮΝ .} any ς ὴ Υ͂ Core 6 an δ \ o> BY vy, ς δὲ ὡς 

ὅλως εἴη xa? αὑτὸν ἔν τισι ζῴοις 6 ἀὴρ ἣ τὸ ὕδωρ aptyy, Ἢ OF ὡς 

ὄντος μέν, GAN οὐχ ὡς ὁρατιχοῦ γε φέρε" οὐ γὰρ dy μάτην καὶ ὡς Opa 

cindy ὑφίστατο ἐπὶ tod μὴ πεφυχότος ὁρᾶν. υήποτε δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν τε- 

1. 8. 10 ἐχλείποι ἃ 4 αἱ om. ἃ πᾶσαι χτλ. p. 425a9 11 ἀποδέδοται a 

38 ὁρατιχοῦ ye correxi: ὁρατοῦ δὲ Aa 
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λείων ζῴων ἀληϑέστερον ἔχει 6 λόγος. διὸ χαὶ ἡμῖν, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς 49v 
a ἐὰν Ὅσας ROOTS, χαὶ αἰσϑητήριον ἐχλείπειν, ἀλλ᾽ ἡμῖν τοῖς τὰς 
πέντε πος ἐὰν γὰρ «ἢ τις ἄλλη, χαὶ Ὁ Ὁ Πτ Πτον ἄλλο τι ἕξει σῶμα 
ἢ τούτοις κατ᾿ ἄλλο τι χρήσεται. ἀλλ᾽ ἕτερον ey ὀργανικὸν εἶναι αἰσϑη- 
ΠΡ ἀδύνατον, ἐπειδὴ μήτε ἐστὶν ἄλλο ὙΠ: τὰ τέσσαρα σῶμα φθαρτὸν 
μήτε τὸ οὐράνιον ὡς Ἢ γανον τῇ ϑείᾳ αὐτοῦ ὑπέστρωται ψυχῇ οὐ γὰρ ὡς 
χρωμένῃ, ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸ ἐχείνης ὅλον ὄν. οὐ μὴν οὐδὲ ταῦτα ἔχει τὸ 
χατ᾽ ἄλλο τι εἶναι πο γε ἦν γὰρ av τις ἐν τῇ τελείᾳ ζωῇ χαὶ ἢ χρω- 
μένη αὐτὴ δύναμις. διὸ ἀναγκαῖον, οἷς τ eg αὕτη μὴ διὰ πήρωσιν 
ἢ ἀτέλειαν, μηδὲ τὸ ὄργανον aoe: ἐν yap τῇ τελείᾳ πᾶσαι af δυνάμεις, 
χαὶ ἢ φύσις ἀχολούϑως χαὶ τὰ ὄργανα πάντα ἀποδίδωσιν. ἐὰν μὴ παρὰ 
φύσιν πηρωϑῇ, ὅταν τὸ ἀνάπαλιν χαὶ παρούσης τῆς δυνάμεως τὸ ὄργανον 
ἐχλείπῃ. διὸ οὐχ ἠξίωταί που τὸ ἐχλείποντος αἰσϑητηρίου χαὶ τὴν αἰσϑη- 
τιχὴν ἐχλείπειν οὐσίαν, ἀλλὰ τὸ ἀνάπαλιν μὴ ἐχλείποντος αἰσϑητηρίου μηδὲ 
τὴν αἴσϑησιν ἐχλείπειν, χαὶ ἐν ἡμῖν τοῖς τὰς πέντε ἔχουσι καὶ οὖσι τε- 
λείοις, ὡς χαὶ τὴν κατὰ τόπον ὡρισμένην χίνησιν χινουμένοις. 

p. 424027 Καὶ ὅσων μὲν αὐτῶν ἁπτόμενοι αἰσϑανόμεϑα, τῇ ἁφῇ 
αἰσϑητά ἐστιν, ἣν τυγχάνομεν ἔχοντες. 

Τὸ τρίτον ἐστὶ τοῦτο τῶν ἡγουμένων, δι᾿ οὗ χαὶ κατασχευάζειν ἀξιοῖ 
μήτε αἰσϑητήριον μήτε αἴσϑησιν ἣμῖν ἐλλείπειν: ἐπειδὴ γὰρ ἀνάγκη ἣ 
c / c ~ ~ > ~ ’, \ Y mal ἌΝ ~ ἁπτομένων ἡμῶν τῶν αἰσϑητῶν γίνεσϑαι τὴν ΠΤ ἢ διὰ τῶν μεταξύ. 
χαὶ ἔστιν ἄμεσος ἣ διαίρεσις χαὶ ἄλλως ἀδύνατον. 3 Dy πειδὴ γὰρ Ἱνωστιχὴ 
μὲν ζωὴ ἢ αἴσϑησις, σωμάτων δὲ χαὶ τούτων ἔξω χειμένων, χαὶ δι᾿ αἰσϑη- 
τηρίου σώματος ὄντος γινομένη τοῦ τῇ γνωστικῇ ταύτῃ χαραχτηριζομένου 
ζωῇ, ἀναγχαῖον τὸ αἰσϑητήριον ἢ αὐτῶν ἐφάπτεσϑαι τῶν αἰσϑητῶν ἢ ov 

10 

15 

20 

τῷ τῷ 

on 
“Ὁ 

ἑτέρων τινῶν μεταξὺ σωμάτων ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν αἰσϑητῶν (οὐ γὰρ διὰ. 
χενοῦ), ἵνα καὶ διαβιβάζηται ἢ τοῦ αἰσϑητοῦ ἐντελέχεια εἰς τὸ αἰσϑητήριον. 

/ δ. \ \ \ fe) X [ἐς Ὁ) ὌΝ ~~ Α VA βούλεται μὲν γὰρ χαὶ τὴν ἁφὴν ὃ ᾿Αριστοτέλης διὰ τοῦ μεταξὺ γίνεσϑαι, 
> ) 3 "8 Ὑ ~ ΄ > ς Ὁ as ε \ Sys \ ~ \ \ ἀλλ᾽ οὐκ ἔξω ὄντος τοῦ μεταξύ, ἐν Fytv δέ, ὡς χαὶ αὐτὸ ζῆν χατὰ thy 
2 \ ΄ 5 a) eg σ ἊΨ \ ΄ ἜΣ ἢ a αἰσθητικὴν ζωήν, ἀλλ᾽ ἕτερον ὅμως εἶναι τὸ προηγουμένως αἰσϑητήριον. 

πρὸς μὲν οὖν τὸ πρώτως οὐκ ἄμεσος οὐδὲ ἢ ἁφή, πρὸς δὲ τὸ ἁπλῶς ual 
ὁπωσοῦν αἰσϑητικὸν ἄμεσος: χαὶ ἴσως χαὶ ἢ χαλουμένη συναίσϑησις ἡμῖν 
γίνεται, ὅτε τῶν ἐν ἡμῖν τινος μορίου ψυχομένου ἢ ϑερμαινομένου αἰσϑα- 
νόμεϑα κατὰ τὴν ἁφήν, τοῦ προηγουμένου αἰσϑητηρίου προσπίπτοντος τῷ 
πάσχοντι μορίῳ. τὴν μὲν οὖν ἁπτιχὴν ζωὴν πάντα ἔχει τὰ ζῷα" τὴν δὲ 
διὰ τῶν μεταξύ, ὧν αἰσϑητῶν μὴ αὐτῶν ἁπτόμενα αἰσϑάνεται, οὔτε πάντα, 
χαὶ ὅσα ἔχει, οὐ πάσης τῆς τῶν αἰσϑητῶν ἀντιλαμβάνεται ἰδιότητος. οὐ 
γάρ, ἐπειδὴ ὀσφραντιχά, ἤδη καὶ ἀχουστιχά, οὐδὲ τὰ ἤχου γνωριστικὰ ἤδη 
χαὶ χρώματος. πῶς οὖν ἀξιοῦται χαὶ τοῖς ἁπλοῖς ἀποστήμασι καὶ τούτοις 

1 ἔχει correxi: ἔχη Aa σώματα ἃ 9. αὐτὴ correxi: αὐτῇ Aa 17 αὐτοὶ ] a ἢ ] 
25 adto A 34 προσπίπτουσι A 37 οὐδὲ γὰρ a 

Coniment. Aristot. XI. Simpl. de Anima, 1. 
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ἀέρι χαὶ ὕδατι τὰ διὰ τῶν μεταξὺ γνωρίζεσϑαι, χαὶ τῶν ὁποτερονοῦν αὐτοῖν 49v 

ἐχόντων ζῴων ἕχαστον δύνασϑαι ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν δι᾽ ἀμφοῖν τοῖν 
\ > ~ / ΝᾺ ἊΝ A σ 9 \ > \ - \ \ X 

μεταξὺ αἰσϑητῶν; λέγει δὲ οὕτως" ὅσα δὲ διὰ τῶν μεταξὺ χαὶ μὴ 

αὐτῶν ἁπτόμενοι, τοῖς ἁπλοῖς ἀποστήμασι, λέγω δὲ οἷον ἀέρι 

5 χαὶ ὕδατι. ὅτι μὲν οὖν διὰ μόνων δύο τῶν μεταξὺ ἀέρος τε καὶ ὕδατος, 40͵ 
δὴ \ Ὁ 7 Ἁ S\ 2 l4 2 ~ 4 Ὁ + 

urxpoy προελϑὼν δείξει. τὸ δὲ οἷον πρόσχειται ἐν τῷ λέγω δὲ οἷον 
ΡΥ \ oy σ coy > κ΄» ε 3 ΄ δι as ~ ς ~> 

ἀέρι xat ὕδατι, ἵνα, οἶμαι, ἐνδείξηται, ὡς οὐ μόνα τὰ δύο ταῦτα ἁπλᾶ ἐν 
eh ire, A δλ ar , = > ar X et > ~ pels \ > ΄ > if 4 

τῷ μεταξὺ γινόμενα διαβιβάζει τὴν τῶν αἰσϑητῶν εἰς τὸ αἰσϑητήριον ἐνέρ 

vevav, ἀλλὰ χαὶ τὰ οἷα ταῦτα, ὥσπερ καὶ τὸ ὑπέχχαυμα, οἷον ἀὴρ ὄν, χαὶ 

10 ta σύνϑετα μὲν ἤδη, ἐπιχρατοῦντος δὲ τοῦ ἀέρος 7 τοῦ ὕδατος, ὁποῖον 

ἔλαιον χαὶ οἶνος χαὶ ὁμίχλη. 

p. 4940υ81. Ἔχει δ᾽ οὕτως, ὥστε ε μὲν Ov ἑνὸς πλείω αἰσθητὰ 4 
σ bl A >) 4 ~ l4 A Vv ~ 

ἕτερα ὄντα ἀλλήλων τῷ γένει, ἀνάγχη τὸν ἔχοντα τοιοῦτον ῳ ἔσο 

αἰσϑητήριον ἀμφοῖν αἰσϑητιχὸν εἶναι. 

15 Fi ov δνὸς ἐχ τῶν δύο τῶν μεταξὺ ὁποιουοῦν πλείω αἰσϑητὰ ἐνεργεῖν 49 

id τε εἰς τὸ αἰσϑητήριον, ἕτερά φησιν ὄντα ἀλλήλων τῷ γένει, ὡς 50 

διαφόροις αἰσϑήσεσιν ὑποπίπτοντα. οὐ γὰρ ἕτερογενῆ πάντῃ τὸ ϑερμὸν καὶ 
ξ Η͂ ε τὴν y” > \ ~ i rye λον σ \ X ς \ ε x 
ξηρὸν ἁπτὰ ἄμφω ὄντα, ἀλλὰ χρῶμα χαὶ ἦχος, ὅτι τὸ μὲν ὁρατὸν ὁ δὲ 

ἀχουστός: ἄμφω δὲ ὅμως καὶ Gr ἀέρος ὡς χαὶ δι’ ὕδατός ἐστιν ἑκάτερον 

90 αἰσϑητόν. ἀλλὰ χαὶ τὸ ὀσμῶδες γένος δι’ ἑχατέρου ἐνεργεῖ τῶν μέσων. 

ἀναγχαῖον δέ φησι τὸν ἔχοντα τοιοῦτον αἰσϑητήριον, ὑδάτινον δηλαδὴ ἢ 

ἀέριον ἢ χατὰ τὴν ἑτέραν ἐπιχράτειαν χαραχτηριζόμενον, ἀμφοῖν αἰσϑη- 

τιχὸν εἶναι, ὡς ἐπὶ δύο | ἑτερογενῶν τὸν λόγον ποιούμενος χαὶ διὰ τοῦτο ὅ0τ 
- > > ΄ y 

ἀμφοῖν εἰπών. διὸ χαὶ ἐπήγαγε δύο τινὰ λέγων xal ἔστιν ὃ ἀὴρ ψόφου 
\ ῇ > \ ΟΝ / σ 2 (ς HEI | δε eo wi ἰδ 3 a Vv 

χαὶ χρόας. ἀλλὰ διὰ τί, ὅπερ ἐλέγομεν, οὐχὶ καὶ ὁρᾷ Ἢ ἀσπάλαξ, ἔχουσα 

ἀέρα, ᾧ ἀκχούει; διὰ τί δὲ οὐχὶ χαὶ ἀκούει ἣ πορφύρα, ἔχουσα τὸ ᾧ 

_ 

no σι 

ὀσφραίνεται, εἴτε ἀὴρ. τοῦτο εἴτε ὕδωρ εἴη; διότι, ἐρῶ, οὔτε ἀξιοῦται 

ἁπλῶς οὔτε ἀληϑεύει τὸ λεγόμενον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν τελείων ζῴων (ὅϑεν, ὡς 

εἴρηται, χαὶ ἐπὶ ἡμῶν ἐποιεῖτο τὸν λόγον, “ἡμῖν λέγων χαὶ “᾿ὅσων αὐτῶν 5 

30 ἁπτόμενοι αἰσϑανόμεϑα᾽᾽)" τελείας γὰρ τῆς αἰσϑητιχῆς παρούσης ζωῆς, xat 

οὔτε τῶν πρὸς τὴν ἁφὴν δηλαδὴ ἐλλειπόντων ὀργάνων (οὐδὲ γὰρ dv ζῷον 

ἄνευ ταύτης εἴη) οὔτε τῶν πρὸς τὴν διὰ τῶν μεταξὺ ἀντιληπτιχὴν ἐν τοῖς 

τελείοις ζῴοις, χαὶ εἰ ϑάτερον μόνον εἴη τῶν μεταξύ" χρῷντο γὰρ ἂν αὐτῷ 

) 

\ σ ον ~ / ᾿ς σ \ ~ 2 \ ἊΨ on 

χαὶ ἅπασαι αἱ διὰ τῶν μέσων γινόμεναι, ὥσπερ χαὶ τῷ ἐχτὸς ὁντι ὕδατι 
» ere di1c v ΘΟ \ σ > La \ Caer ΄ ~ Vv ~ Ἁ - 

5 χαὶ ἀέρι. οὔπω δεδειχὼς ὅτι [οὐ] μόνα τὰ ἐν ἡμῖν ἁπλᾶ ὄργανα ταῖς διὰ τῶν 10 

μεταξὺ ἀντιληπτικαῖς αἰσϑήσεσιν ὑπηρετιχά, ἀλλὰ μόνον ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς 

λαβὼν τὸ δύο εἶναι τὰ μεταξὺ ἀέρα τε χαὶ ὕδωρ, νῦν αἰσϑητήριον ποτὲ 

μὲν ἕν ὑποτίϑεται μόνον, τὸ δι᾿ οὗ τὰ πλείω χαὶ ἕτερογενῇ αἰσϑητὰ 
‘ ’ 

je) 

10 ἤδη] εἴδη a 13 ἀλλήλων ὄντα a TO τοιοῦτον a 25 ἐλέγομεν p. 176, 31 sq. 

29 εἴρηται supra p. 177, 1 sq. αὐτοὶ a 31 οὐδὲ -correxi: οὔτε Aa 34 xat ἅπασαι 

Scripsi: χαὶ πᾶσι A: ἅπασαι a ὥς που ἃ 36 οὐ delevi 
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Ἱνωρίξεται (ἐν οἷς ee: ὥστε εἰ μὲν δι’ ἑνὸς πλείω αἰσϑητὰ xal50r 
΄΄'' τὰ ἐξῆς), ποτὲ δὲ χαὶ πλείω εἶναι τὰ τοιαῦτα τὸς ὡς δι᾿ ἑχατέρου τὰ 

αὐτὰ γνωρίζεσϑαι, οἷον χρόαν ual δι᾿ ἀέρος καὶ δι᾿ ὕδατος. ὅπερ χαὶ ὡς 
ἀληϑέστερον ἐγχρίνει, τὴν αἰτίαν προστιϑείς, ἄμφω γὰρ διαφανῆ φάσχων, 
ἐπεὶ οὐχ ἣ ἀὴρ οὐδὲ ἣ ὕδωρ διαβιβαστιχὰ τῆς χρόας, ἀλλὰ χατὰ τὸ δια- 

΄ IF “ον τ» - ΄ « Qz \ 5. α a » \ paves. ἀξιοῖ ὃς xat ἐν τῇ προτέρᾳ ὑποϑέσει τὸν ἐχεῖνο τὸ ἕν ἔχοντα τὸ 
τῶν πλειόνων χαὶ ἑτερογενῶν διαβιβαστιχὸν ἀμφοῖν τοῖν ἑτερογενοῖν εἶναι 
αἰσϑητικόν, ὡς ἐπὶ δύο, χαϑάπερ εἴρηται, ποιούμενος τὸν λόγον, χαὶ ἐπὶ τῆς 
δευτέρας τὸν ὁποτερονοῦν τῶν μέσων ἔχοντα αἰσϑάνεσϑαι τοῦ δι᾿ ἑχατέρου 
” > om) \ \ ) 3 - > τὰ \ e \ g 9 ~ ὄντος αἰσϑητοῦ. τὸ γὰρ δι’ ἀμφοῖν ἐν τῷ χαὶ ὃ τὸ ἕτερον αὐτῶν 
το μόνον EMG EEO τοῦ OL ἀμφοῖν οὕτως ἀχουστέον, ὡς Ov 
ἑκατέρου ἰδίᾳ, ἀλλ᾽ οὖχ ὡς ἅμα, οὐδὲ ὡς ἐχ τοῦ ἐξ ἀμφοῖν. τῇ γὰρ 
τελείᾳ ζωῇ χαὶ δρατιχῶς ἐνεργεῖν δυναμένῃ ὑπηρετοίη ἂν χαὶ ὁποτερονοῦν 
τῶν διαφανῶν παρῇ- 

Ρ.428ι8 Τῶν δὲ ἁπλῶν ἐχ δύο τούτων αἰσϑητήρια μόνον ἐστίν. 

Λαβὼν ἀνωτέρω τὰ μεταξὺ δύο μόνα εἶναι ἀέρα τε χαὶ ὕδωρ, βούλεται 
χαὶ τὰ αἰσϑητήρια ἐχ δύο μόνων τούτων ἁπλῶν ὑφίστασϑαι, ἐπειδὴ τὸ μὲν 

τῆς ἁφῆς σύνϑετον (ἐκ τῶν τεσσάρων γὰρ χαὶ ἐπιχρατοῦντος τοῦ γηίνου 

στοιχείου), ἐν δὲ τῇ ἁφῇ συνείληπται ual ἢ γεῦσις᾽ τῶν δὲ διά τινων 

μέσων ἀντιληπτιχῶν ἣ μὲν κόρη ὕδατος, ἣ δὲ ἀχοὴ ἀέρος, ἣ δὲ 
ὄσφρησις ϑατέρου τούτων᾽ χαὶ ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς πιστούμενος τὸ δύο 

μόνα εἶναι ἐν ἡμῖν ἁπλᾶ αἰσϑητήρια, καὶ διὰ τοῦ προλαβεῖν, ὡς τὰ μεταξὺ 
δύο τὰ αὐτά, ἐνδειξάμενος χαὶ τὸ χατὰ λόγον δύο μόνα εἶναι τὰ ἁπλᾶ 

αἰσϑητήρια. ὅσα γὰρ xat οἷα τὰ ἔξω διαβιβαστικὰ τῶν αἰσϑητῶν, το- 

σαῦτα χαὶ τοιαῦτα χαὶ τὰ ἐν ἡμῖν δεχτιχὰ τῆς τῶν αἰσϑητῶν ἐχείνων 
ἐνεργείας. 

ρ.42515 Ἡ δὲ ὄσφρησις ϑατέρου τούτων. 

Ἢ ὡς ἐν ἡμῖν μὲν ἀέρος ἐν ἰχϑύσι δὲ ὕδατος ὄντος, ἣ ὡς τοῦ ἀμφοῖν 
μεταξὺ ἐν πᾶσι. 

ὧν ~ 

p- 42525 Τὸ δὲ πῦρ ἢ οὐδενὸς 7 χοινὸν πάντων. 

Οὐδενὸς μὲν τὸ χαυστιχόν, χοινὸν δὲ πάντων τὸ στοιχειῶδες. εἰ δὲ 

τοῦτο, χαὶ τὰ ἁπλᾶ χατὰ τὸ ἐπιχρατοῦν ἐλέγετο ἁπλᾶ. ual γὰρ τὸ ὅλον 

ζῷον ἐφ᾽ ἑἕχάστου τῶν ϑνητῶν ἐχ τῶν τεσσάρων, χαὶ πᾶν αὐτοῦ μόριον" 
\ 

ὥστε χαὶ τὰ αἰσϑητήρια. 

2 ποτὲ] ὥστε ἃ τὰ ante τοιαῦτα om. A 10 αἰσϑητιχοῦ A! 
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p. 42526 [ἢ δὲ ἣ οὐδενὸς 7 ἐν τῇ ἁφῇ μάλιστα μέμιχται ἰδίως. 50r 

Οὐδενὸς μὲν ἢ ἁπλῆ. χαὶ ἐν τοῖς συνθέτοις ἢ σφόδρα ἐπιχρατοῦσα, 40 

ὡς ἐπὶ ὀστέων χαὶ τριχῶν. ἐν δὲ τῇ ἁφῇ μάλιστα ἰδίως μέμιχται, διό- 
\ > ~ yv / ΟΣ }] 2) > ᾿ ~ > Pees Sx ¢ > τι χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις μέν, GAA οὐκ ἐναργῶς. διαφαίνεται δὲ ὡς ἐπι- 

5 χρατοῦσα ἐν τῇ ἁφῇ; χαὶ οὕτως ὡς χαὶ τὰ ἄλλα ἐμφαίνεσϑαι. τοῦτο γὰρ 
τῶν ἁπτιχῶν αἰσϑητηρίων ἴδιον. 

p. 42547 Διὸ λείποιτ᾽ ἂν μηδὲν εἶναι αἰσϑητήριον ἔξω ὕδατος 
χαὶ ἀέρος. 

Αὕτη 7% λέξις φαίνεται μὲν ὡς ἀποδιδομένη πρὸς ἕτερα διὰ τὸν ἂν 45 

10 σύνδεσμον, οὐ μὴν [δὲ] πρὸς ἅπαντα τὰ προειρημένα" οὐ γὰρ χαὶ πρὸς τὰ 
περὶ τῆς ἁφῆς. ἀλλὰ πρὸς τὴν ἐντεῦϑεν ἀρχομένην λέξιν “doa δὲ διὰ 

\ 

ῷ stat> χαὶ μὴ αὐτῶν ἁπτόμενοι᾽᾽. χαὶ γένοιτ ἂν σαφεστέρα ἢ τῶν μεταξὺ υὴ τόμενοι᾽᾿. x ρεστέρα ἣ 
λέξις, εἰ ὥσπερ ὃ [Πλούταρχος ἀξιοῖ, χατὰ χοινοῦ τὸν ὑποϑετικὸν σύνδεσμον 
plan ΄ ~ is 4 > - I mw ¢ , ΄ σ \ ἐπὶ πάντων τῶν ἡγουμένων ἐν τῇ λέξει τῇ ῥηϑείσῃ προστιϑείημεν, ἵνα xat 
κα. ς , » Ἂ 2) ESN σ INA Ὁ \ \ N > er ς fé , 15 ὧδε ἣ λέξις ἔχῃ εἰ GF ὅσα διὰ τῶν μεταξὺ χαὶ μὴ αὐτῶν ἁπτόμενοι, δύο 50 

μόνα τὰ ἁπλᾶ ἀποστήματα ἀήρ τε χαὶ ὕδωρ, τοσαῦτα δὲ χαὶ τοιαῦτα χαὶ 
\ > ς ~ 3% (NVR τ ~ PIG Me , 3) SN a. nF 5 C 

τὰ ἐν ἡμῖν εἶναι det ἁπλᾶ αἰσϑητήρια, λείποιτ᾽ ἂν μηδὲν εἶναι αἰσϑη- 

τήριον ἔξω ὕδατος xat ἀέρος, ἁπλοῦν δηλαδή. 

42528 Ταῦτα δὲ χαὶ νῦν ἔχουσιν ἔνια ζῷα. Ρ t 

20 Ταῦτα λέγων τὰ δύο ἁπλᾶ ἣ ἀληϑῶς 7 οὕτως Extxpatodvta, ὡς μὴ 
, Η͂ ωξ y NOY, ~ 2 \ X ΄ ΄ 

φαίνεσϑαι τὴν μῖξιν. ἔνια δὲ ἔφη Cua, διὰ τὰ χαλούμενα ζῳόφυτα, ἐν 
ν᾽ ~ DI \ ~ Γ ΓῪ 

οἷς οὐχ ἔστιν οὐδεμία τῶν διὰ τῶν μεταξὺ ἀντιληπτιχὴ | αἴσϑησις. διὸ δθν 

οὔτε ἀὴρ οὔτε ὕδωρ αἰσϑητήρια ἁπλᾶ, ἐπεὶ ἐν πᾶσιν ἄμφω κχατὰ 
τὴν υἷξιν. 

25 p.425a9 Πᾶσαι ἄρα αἱ αἰσϑήσεις ἔχονται ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν 
μηδὲ πεπηρωμένων. 

Τοῦτό ἐστιν ὃ πρὸς πάντα τὰ προληφϑέντα ἡγούμενα ἀποδέδοται. εἰ 

γὰρ παντός, οὗ ἐστιν αἴσϑησις ἁφή, χαὶ νῦν αἴσϑησιν ἔχομεν, χαὶ εἴπερ 
ἐχλείπει τις αἴσϑησις, καὶ αἰσϑητήριόν τι ἡμῖν ἐχλείποι, χαὶ et ὅσων μὲν ὅ 

80 αὐτῶν ἁπτόμενοι αἰσϑανόμεϑα, τῇ ἁφῇ αἰσϑητά ἐστιν, ἣν τυγχάνομεν 

ἔχοντες, ὅσα δὲ διὰ τῶν μεταξὺ χαὶ μὴ αὐτῶν ἁπτόμενοι, τοῖς ἁπλοῖς ἀπο- 

στήμασι, λέγω δὲ οἷον ἀέρι χαὶ ὕδατι, χαὶ εἰ τῶν ἁπλῶν ἐχ δύο τούτων 

αἰσϑητήρια μόνον ἐστίν, ἃ χαὶ νῦν ἔχουσιν ἔνια ζῷα, πᾶσαι ἄρα αἱ αἰσϑή- 
σεις ἔχονται ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν μηδὲ πεπηρωμένων᾽ τοῦ ἄρα συνδέσμου 

10 δὲ delevi 11 λέξιν v. p. 178,9 12 χαὶ γένοιτ᾽ ἂν --- 15 ἁπτόμενοι om. A 

29 ἐχλειποι ἃ 31 ὅσων a ἁπτόμεϑα a 
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ἢ ὡς παραπληρωματιχοῦ νῦν χειμένου ἢ χαὶ ὡς συλλογιστιχοῦ, ὡς χαὶδθν 
τῆς ἀποδόσεως ἅμα xat συμπερασματιχῇς ὑπαρχούσης. προσϑεὶς δὲ τὸ 
« ~ Ἁ b} ~ > ΄ ξ ΄ Ὰ 4 ΘΈΣΑΝ ~ , 

ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν ἐδήλωσεν ὡς πάντα τὸν λόγον ἐπὶ τῶν τελείων 

ζῴων πεποίηται. τέλεια δέ ἐστι τὰ τεταγμένως πορευτιχά. ἀτελῆ οὖν τὰ 

uy πορευτιχά, οὐχ ὡς τῆς ἐπιβαλλούσης τῷ εἴδει αὐτῶν ἐστερημένα ζωῆς 
(πάντα γὰρ. τὰ ὁμοειδῆ τοιαῦτα), ἀλλ᾽ ὡς τῆς τῷ γένει τῶν ζῴων ὡς 

͵ ¢ ΄ ~ B) ΄ ε \ , ε ~ X 3c \ ζῴων ὑπαρχούσης ζωῆς ἀπολειπόμενα. ὡς yap ζῴῳ ἁπλῶς τὸ αἰσϑητιχὸν 

ὑπάρχει ὅσοις οὖν μὴ πᾶν τὸ αἰσϑητικὸν προσῇ, ταῦτα οὐχ ὡς τοιάδε 

ζῷα, ὡς δὲ ζῷα ἁπλῶς ἐστιν ἀτελῇ. πεπηρωμένα δέ ἐστιν, ὅσα ἄτομα 

χαὶ τῆς τοῖς ὁμοειδέσι προσηχούσης ἀπολείπεται αἰσϑήσεως, ἢ ἐν τῇ χυήσει 
βλαβέντα ἢ μετὰ ταῦτα ὀργάνου τινὸς στερηϑέντα. 

p- 425210 Φαίνεται γὰρ καὶ ἣ ἀσπάλαξ ἔχουσα ὑπὸ τὸ δέρμα 
τοὺς ὀφϑαλμούς. 

χει 372 \ tg 5 Ce, \ \ “ ον τ PS} 3, ww 

Καίτοι ye πορευτιχὴ οὖσα οὐχ Op%, διὰ τὸ μᾶλλον τοῦ εἶναι Ex’ αὐτῆς 

φροντίσαι τὴν φύσιν 7 τοῦ εὖ εἶναι, ὀρυττούσης τῷ προσώπῳ τὴν γῆν καὶ 
ἐντεῦϑεν τρεφομένης. μήποτε δὲ οὐχ ἀχριβὴς ἣ αἰτία, ἐπαχολουϑοῦσαν 
ποιοῦσα τὴν πρόνοιαν ἡγουμένην χαὶ τοῦ εἶναι χαὶ τοῦ ἐπιβάλλοντος ἑχάστοις 

ἀγαϑοῦ. διὰ δὲ τὴν πάντων ζῴων ὑπόστασιν οὐ μόνα φήσομεν εἶναι τὰ 
l4 ἊΣ \ \ \ y. \ \ 4 δ. ~ ~ ~ 

τέλεια, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἔσχατα χαὶ τὰ μέσα, οὐδαμοῦ τοῦ χενοῦ. παρεμπλεχο- 

μένου οὐδὲ ἀμέσου τῆς προόδου γινομένης. νοητέον οὖν, οἶμαι, ἐπὶ τῆς 

ἀσπάλαχος οὐ παντελῆ στέρησιν τῆς ὁρατιχῆς δυνάμεώς te χαὶ ἐνεργείας, 
ἀλλὰ τῆς ἐναργοῦς, μετέχειν δὲ τῆς ὡς διὰ χιτώνων, οἵαπερ καὶ ἡμῖν γί- 

vetat τις συναίσϑησις φωτὸς διὰ τῶν βλεφάρων. οὐ γὰρ ἄν μάτην ὑπὸ τὸ 
ex [ὦ op) \ a! / > \ Ne eas ao CRIN NG NZ 397 

δέρμα ἦσαν ot ὀφϑαλμοὶ τῷ Cow, εἰ μὴ χαὶ ἐνεργεῖν ὑπὸ τὸ δέρμα ἡδύ- 
> >? > I od \ > 4 9.) 3 le c \ \ f γαντο ἀλλ᾽ ἀμυδρῶς χαὶ ἐν σχότῳ δι᾿ ἀσϑένειαν, ὡς χαὶ τὰ νυχτίνομα. 

Ὰ σῶμα χαὶ πᾶάϑος ὃ μηδενός 
ld >! 7 Y uta ἂν ἐχλείποι αἴσϑησι ς. 

Υ \ \ \ » [4 \ οὖ DEEN ΄ ~ s ay 

ἔστι μὲν χαι τὰ προχξ μενα ρητα TOV αὐτοῦ ὀειχτιχα, TOD μονᾶς εἰναι 

\ , 5 ΄ \ ~ f/ YW. \ > ΄ , ὌΝ Nive 

TAC πεντε αἰσϑήσεις, χαι τοις ταῦτας εχοῦυσιν μ᾽ ἐλλείπειν τινά. διὸ χαὶ 

ὡς συμπέρασμα ἐπῆχται τῶν προρρηϑέντων, ἐπειδὴ πρὸς ἕνα τείνει σχοπόν " 
τὸ γὰρ ὥστε συμπερασματιχόν. δείχνυσι δὲ ἕτερον τρόπον τὸ ἐξ ἀρχῆς 

δι lg ~ 

προτεϑέν. τὰ μὲν yap μέχρι τοῦδε χατεσχεύαζε τὸ πρόβλημα ἔχ τε τῆς 
τελείας αἰσϑητιχῆς ζωῆς χαὶ ἐχ τῆς ἀνενδεοῦς τῶν ὀργάνων ἀποδόσεως" 

γ΄ Qs iy ὩΣ As! /, 2 ~ at ~ \ Ὁ d\ ¢ ΄ Ξ > \ αὕτη δέ μοι δοχεῖ ἢ λέξις ἐκ τῶν αἰσϑητῶν τὸ αὐτὸ ὑπομιμνήσχειν. εἰ γὰρ 
πέντε μόνα τὰ ἁπλᾶ σώματα ἐν τῇ [lept οὐρανοῦ ἀποδέδειχται, χαὶ πᾶσαι 
at αἰσϑήσεις περὶ τὴν οὐσίαν αὐτῶν χατὰ ποιότητα 7 ποσότητα ἣ χατά 

10 

1b 

20 

35 

5 πορευτιχὰ] ὁριστικὰ Al 12 ἔχουσα post δέρμα a 19 xevod] edpov ἐν ἄλλῳ ἀντι- 

Ἰράφῳ οὐδαμῇ τοῦ κοινοῦ παρεμπλεχομένου margo A 

30 ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ] de Caelo A 2 

23 φωτὸς post βλεφάρων a 
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10 

16 

or 
9. 

τινα τῶν ἐννέα χατηγοριῶν προϊοῦσαν ἰδιότητα (ἢ γὰρ οὐσία λόγῳ χαὶ νῷ ὅθν 

ἀλλ᾽ οὐχ αἰσϑήσει χαταληπτή), δῆλον ὡς οὐχ ἂν ἐλλείποι τις αἴσϑησις. αἱ 

γὰρ πέντε σωμάτων τῶν πέντε χατὰ πάσας τὰς προϊούσας ἰδιότητας εἰσι 

γνωριστικαί. εἰ οὖν μήτε σῶμά ἐστιν ἕτερον παρὰ τὰ πέντε, ὡς δέδειχται, 

υήτε πάϑος ὃ μηδενός ἐστι τῶν ἐνταῦϑα σωμάτων (πάϑη μὲν λέγων 

τὰ μετὰ τὴν οὐσίαν χαὶ περὶ αὐτὴν προϊόντα εἴδη, οἷον σχήματα χαὶ μεγέϑη 

χαὶ χινήσεις χαὶ χρόας χαὶ ἤχους καὶ ὀσμάς, εἴδη ὄντα ἄλλων τῶν οὐσιωδῶν 

ἠρτημένα χαὶ ἐν ἐχείνοις ὑφιστάμενα χαὶ διὰ τοῦτο πάϑη χεχλημένα, ἐν- 

ταῦϑα δὲ σώματα οὐ τὰ ὑπὸ σελήνην, ἀλλὰ τὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ) εἰ 

τοίνυν ἀδύνατον ἢ σῶμα εἶναι ἄλλο ἢ πάϑος ἄλλου σώματος, διὰ τὸ τούτων 

πᾶντα εἶναι τὰ αἰσϑητά, ὡς ἂν βεβαιώσαιτο ὃ τὴν ἀχριβῆ τῆς οὐσίας αὐτῶν 

λαβὼν ἐπιστήμην, ἐξ ἧς ἂν χαὶ τὰ ἐπαχολουϑοῦντα ὅσα xat οἷα γνοίη, 

οὐδεμία ἂν ἐλλείποι αἴσϑησις. 

p. 425213 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν χοινῶν οἷόν te εἶναι αἰσϑητήριόν 

τι ἴδιον, ὧν ἑκάστῃ αἰσϑήσει αἰσϑανόμεϑα κατὰ συμβεβηχός. 

Διώρισται ἡμῖν ἤδη, τίνων μὲν ἢ αἴσϑησις γίνεται χαϑ᾽ αὑτά, bg’ ὧν 
πάσχει τὸ αἰσϑητήριον, τίνων δὲ κατὰ συμβεβηκός, τῶν συνυπαρχόντων 

~ ~ 3° ~ 5 ~ id ἐξ 4 ΄ » 

μὲν τῷ αἰσϑητῷ, οὐ μὴν τῇ αὐτῇ ὑποπιπτόντων αἰσϑήσει- ὡς ἢ ὄψις χαϑ᾽ 

αὑτὸ μὲν τὸ ξανϑὸν τῆς χολῆς, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ τὸ πιχρόν, πάσχουσα 
μὲν ὑπὸ τοῦ ξανϑοῦ, οὐ μὴν ὑπὸ τοῦ πικροῦ" ἀλλ᾽ ὡς συνόντος ἐν τῇ χολῇ 

τῷ ξξανϑῷ λέγομεν χαὶ αὐτοῦ ἀντιλαμβάνεσϑαι, χαὶ τοῦτο ὅταν χαὶ τοῦ 

πιχροῦ ἢ ἴδιος αὐτοῦ παρῇ ἣ προτέρα γεγονυῖα αἴσϑησις, ὡς καὶ νῦν ἐν 
τῇ ϑέᾳ τοῦ ξανϑοῦ συναναφέρειν τὸ πιχρὸν τὴν ψυχήν. διώρισται δὲ ὡς 

\ \ Q? ΘΝ Dd Γ an / \ 9) c \ ΄ [4 ~ 

χαὶ τὸ | χαϑ’ αὑτὸ διττόν, ἢ προηγουμένως χαὶ δι᾿ ἑαυτὸ ὑποπίπτον. τῇ 
Seat VW bee 4 5 | ic 9. 7, 2 ~ QS. ~ \ \ =) an, > 

αἰσϑήσει, 7 δευτέρως xat ὡς αἰτίῳ ἐπαχολουϑοῦν, δρῶν μὲν καὶ αὐτὸ εἰς 

τὸ αἰσϑητήριον, ἀλλὰ σὺν ἄλλῳ πάντως προηγουμένῳ ὡς τὸ μέγεϑος χαὶ 

τὸ σχῆμα τοῦ πράγματος ἣ ὄψις δρᾷ, διὰ τοῦ χρώματος πάσχουσά τι χαὶ 

ὑπὸ τοῦ μεγέϑους χαὶ ὑπὸ τοῦ σχήματος, ἀλλὰ χεχρωσμένων χαὶ σὺν τῷ 
χρώματι, δρώντων. τὰ μὲν οὖν προηγουμένως xa? αὑτὰ αἰσϑητὰ τὰ 

ἑχάστης ἐστὶν ἴδια" τὰ ὃὲ xat? αὑτὰ μέν, σὺν δὲ τοῖς ἰδίοις προηγουμένοις 

δευτέρως γνωριζόμενα τὰ χοινὰ λεγόμενα διὰ τὸ μὴ μιᾷ μόνῃ ὡς τὰ ἴδια, 

ἀλλὰ πλείοσιν ἣ πάσαις γινώσχεσϑαι. δειχνὺς τοίνυν μή τινα ἡμῖν ἐλλείπειν 
αἴσϑησιν, τῷ μηδὲ εἶναι ἑτέραν παρὰ τὰς πέντε, οἷον ἔνστασιν λύει τὴν 

ἀξιοῦσαν χαὶ τοῖς χοινοῖς ἰδίαν τινὰ ἀπονέμειν αἴσϑησιν, ὡς χατὰ συμβεβηχὸς 
΄ 

αὐτὰ ἑχάστης τῶν πέντε γινωσχούσης. ὡς γὰρ τὸ πιχρὸν τῆς ὄψεως ἐπὶ 
~ = “Ὡς . \ lan Nine 5 Fe rd “4 > \ c 9) ΟΝ 

τῆς χολῆς χατὰ συμβεβηχὸς αἰσϑανομένης ἑτέρα ἐστὶν ἢ ua) αὑτὸ γνω- 
ρίζουσα αὐτὸ ἢ γεῦσις, ἀναγκαῖον χαὶ τοῖς χοινοῖς ἐπιστῆσαι ἰδίαν αἴσϑησιν, 
εἰ αἱ ἄλλαι χατὰ συμβεβηχὸς αὐτῶν ἀντιλαμβάνονται. τοῦτο GE τὸ χατὰ 
συμβεβηχὸς ἑκάστῃ τῶν πέντε τὰ χοινὰ γινώσχεσϑαι φαῖεν μὲν ἂν οἱ τὴν 

Ι 

21 

προϊοῦσαν correxi, cf. v. 3 et 6: προσοῦσαν Aa ὃ πάσης a 15 τι om. A 
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αἴσϑησιν χρατύνοντες" διὸ χαὶ οὕτως εἴρηχεν ὧν Exdoty atodyoer di 

αἰσϑανόμεϑα χατὰ συμβεβηχός, ὡς ἐχείνων ἂν τοῦτο φαμένων" 

od μὴν ἀληϑὲς ὅτι χατὰ συμβεβηκός, ὡς εὐϑὺς δείχνυσι, πρότερον ὑποδείξας 

τὰ χοινὰ ποῖα. ταῦτα γὰρ πάντα χινήσει αἰσϑανόμεϑα- τῷ τὸ μὲν 

5 αἰσϑητήριον ἢ πάσχειν τι ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, οἷον Ὁ ἢ συγχρι- 

νόμενον, ἢ καὶ ἄνευ πάϑους χατ᾽ ἐνέργειαν -ἔξωϑεν τὴν ἐνέργειαν τοῦ 

αἰσϑητοῦ δεχόμενον, ὡς ὁ ἀὴρ τὸ φῶς, τὴν ὃὲ αἰσϑητιχὴν ψυχὴν χατὰ 

τὴν τοῦ αἰσϑητηρίου ὡς εἴρηται πεῖσιν, zal ἣν ἢ ἔξωϑεν ἐγγινομένη ἐντε- 

λέχεια καὶ αὐτὴ ἢ τῆς ψυχῆς γνωστικὴ προβολὴ διὰ τὸ ἔξωϑεν ἐγείρεσϑαι 

‘10 καὶ πρὸς τὸ ἔξω ἀποτείνεσϑαι. ὑπὸ μὲν οὖν τῶν χοινῶν χινεῖται χαὶ πάσχει 

ἑχάστη αἴσθησις, ὑπὸ δὲ τῶν χατὰ pons βηχὸς οὐδ᾽ δτιοῦν, ὡς τὰ χοινῶς 

αἰσϑητὰ μὴ εἶναι χατὰ συμβε βηνός, τς διὰ τοῦτο ἄλλην εὐλόγως ἀπαιτεῖν 

ἐπ’ αὐτῶν αἴσϑησιν. ἀλλὰ xat ἀναγκαίως οὐχ ἂν εἴη τις TEE αὖ- 

τοῖς ἴδιος αἴσϑησις, ἅτε πλειόνων αὐτὰ χαϑ’ αὑτὰ γνωριζουσῶν χατὰ τὴν 

15 πρὸς ἀλλήλας κοινωνίαν. ἀντίκειται τ τὸ ἴδιον τῷ κοινῷ; χαὶ i χοινὴ 

πλείοσιν ὑπάρχουσα δύναμις οὐχ ἂν αὐταῖς ἀντιδιαιρσῖτο. ἵνα χαὶ ἴδιος ᾧ- 

οἷον μέγεϑος ies ὅτι γὰρ καὶ ὡς μέγεϑος εἰς τὸ αἰσϑητήριον δρᾷ 

τὸ ἢ τὸν δηλοῖ ἢ ἀπὸ τῆς χιόνος ὡς BOLE τῇ ὄψει ἐγγινομένη pe 

τῆς ἐπὶ πολὺ ἐχτεταμένης πεδίον, ἀλλὰ καὶ 6 ἐκ tod μεγάλου πεσόντος 

40 λίϑου μᾶλλον πλήττων ἦχος. 

ρ. 425411 Ὥστε χαὶ τὸ σχῆμα" μέγεϑος γάρ τι καὶ τὸ σχῆμα. 

Κατὰ γὰρ τὸ ὑποχείμενον ὡς ὅλῃ τῷ μεγέϑει χρώμενον, ὡς χαὶ τὸ 

βάϑρον ξύλον λέγομεν. ἀπ) ὑπὸ τὸ ποιὸν πᾶν σχῆμα. πῶς οὖν ie οὐ 

τῷ τὰ αἰσϑητὰ πάντως χινεῖσϑαι, ἀλλὰ τῷ τὸ αἰσϑανόμενον ὕπ᾽ αὐτῶν. τὸ 

25 γοῦν yor χαὶ τὸ σχῆμα εἰπὼν τῇ PIT? pea, τὸ δὲ ΠΡ ΊΟΟΥ 

τῷ μὴ χινεῖσϑαί φησιν, ἵνα ΠΟ (on: ὅπως εἴρηται τῇ τιν σι; ὅτι οὐχὶ 

τῷ αὐτὰ χινεῖσϑαι. τὸ γοῦν mpc ucby οὗ χινούμενον ὅμως qenptt Etat, ὡς αὐτὸ 

μὲν μὴ χινούμενον, χινοῦν δὲ χαὶ αὐτὸ τὴν αἴσϑησιν. οὐ γάρ, οἶμαι. τῇ 

στερῆσαι τι: χινήσεως θη λέγει τὸ ἠρεμοῦν, τῷ μὴ χινεῖν ὡς τὸ 

80 σχότος τὴν ab προείρηται yap ὡς πάντα πνῖσει. αἰσϑανόμεϑα, χαὶ αὐτὴν 

τὴν στάσιν" καὶ ὅπως, νῦν λέγεται, ὅτι οὐχὶ τῷ oe) χινεῖσϑαι, ἀλλὰ τῷ 

διατιϑέναι πως τὸ οἰαὐητήθεον χαὶ προχαλεῖσϑαι εἰς ἐνέργειαν τὴν πὸ 

τιχὴν ζωήν. ἀλλ᾽ οὐδὲ 6 ΠΡΟ ΤΕ τῇ ἀποφάσει τοῦ συνε Χοὺς ὡς 

ἐν στε ends: a χαὶ yap xa? αὑτὸν ὃ ΔΓ: αἰσϑητός, ὡς χαὶ τὸ 

35 ἕν, χαὶ χινητιχὸς τῆς αἰσ σεως, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ σχότος τῷ μὴ χινεῖν τὴν 

ὄψιν ἘΠ see δρᾶν ἢ ὡς τὸ ἄηχον τῇ ἀχοῇ γνωρίζεται, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

ἀντίχειται μὲν τὸ ἕν τῷ πλήϑει, οὕτω δέ, ὡς τὸ gies συνεισάγειν. ἅμα τὸ 

ὃν τὸ συνεχὲς xa? ἕχαστον τῶν ἐξ ὧν τὸ πλῆϑος " ἐπειδὴ ἐν τοῖς αἰσϑη- 

τοῖς τὸ ὃν ὡς συνεχές ἐστιν ἕν, 0d μὴν ἐν τῇ πάντων συναγωγῇ τὸ συνεχὲς 
ay 
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X\ 

ἀναφαίνεται ἕν. χαίτοι sic ὧν χαὶ ὁ ἀριϑμὸς χατὰ τὴν διῃρημένην συνα- ὅ]- 
ς συνεχής. χαὶ τοῦτο δηλοῖ 45 

ἣ τοῦ συνεχοῦς ἀπόφασις, τὸ μὴ ὡς μόνον ἕν (τοῦτο γὰρ πάντως συνεχὲς 
ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν) ἀλλ᾽ ὡς ἐν συναγωγῇ τῶν πολλῶν τοιούτων, τῆς συνα- 

ος 

γωγὴν χαὶ cic ἐστὶ καὶ γνωρίζεται, ἀλλ᾽ οὐχ ὦ 
σ 

-- > 4 X 4 SN ΣΝ \ ~ 2 ,΄ Ὺ iJ ~ 

5 γωγῆς ἀναινομένης τὴν συνέχειαν. τὸ δὲ xat τοῖς ἰδίοις οὔ μοι δοχεῖ 
πρὸς τὸν ἀριϑμόν, ἀλλὰ ᾿ πρὸς τὸ ἀνωτέρω εἰρημένον ἀποδεδόσϑαι, ἵνα 
συνάψῃς πρὸς τὸ πάντα γὰρ ταῦτα χινήσει αἰσϑανόμεϑα τὸ xat τοῖς 
ἰδίοις: ἐπειδὴ χαὶ αὐτὰ μὲν χινεῖ τὰ χοινὰ αἰσϑητά, ἐπαχολουϑεῖ ὃὲ προη- 

΄ ε Ὑ ~_ 7 SG ~ γουμένοις, ὡς εἴρηται, τοῖς ἰδίοις αἰσϑητοῖς. 50 

10 p. 425219 “Exdoty yap Ev αἰσϑάνεται αἴσϑησις. 

Προηγουμένως τὸ ἴδιον Ev τῷ εἴδει ὑπάρχον, οἷον ὡς ἐν ὄψει" ἕν γὰρ 

τὸ χρῶμα ἢ τὸ φῶς" καὶ ἦχος ἐν axon, χαὶ ἐν ἁφῇ δὲ ἕν τὸ χατὰ τὴν 

παϑητικὴν ποιότητα 7 ὁπωσοῦν ἄλλως ἀφοριζόμενον, εἰ χαὶ | χοινὸν οὐχ ὕ]ν 
v ») 4 

ἔχομεν ὄνομα. 

15 p. 425120 Ὥστε δῆλον ὅτι ἀδύνατον δὁτουοῦν ἰδίαν αἴσϑησιν εἶναι 
τούτων. 

> \ > Ys ~ ~ ΕΣ Sd nn ~ ~ Νὴ +> Et yap ἣν τις ἴδιος τῶν xoway, ἀντιδιήρητο ἂν ταῖς λοιπαῖς, χαὶ odde- 
υἱα τὴν ἐχείνης ἐνήργει xa? αὑτήν. νῦν δὲ ἐνεργοῦσι χαὶ χινοῦνται ὕπ᾽ ὅ 

αὐτῶν: ὡς εἴ γε ἣν τις αὐτῶν ἴδιος, οὕτως ἄν at ἄλλαι εἶχον πρὸς αὐτά, 

20 p.425a22 Ὥσπερ νῦν τῇ ὄψει τὸ γλυχὺ αἰσϑανόμεϑα. 

Τουτέστι χατὰ συμβεβηχός., ὅτι ἀμφοῖν ἔχοντες τυγχάνομεν αἴσϑησιν Paces τὰ ( - 
διαφόρους δηλαδή, χρώματος μὲν τὴν ὄψιν οὖσαν, τοῦ δὲ γλυχέος τὴν γεῦσιν. 

p. 425223 “He ὅταν συμπέσωσι, 10 

᾿Αντὶ tod xa? 6, χατὰ τὸ δύο ἔχειν διαφόρους, ὅταν συνδράμωσι 
25 (τοῦτο γὰρ τὸ συμπέσωσιν), ὡς ἅμα τοῦ αὐτοῦ χαὶ ὡς ξανϑοῦ χαὶ ὡς 

λυχέος αἰσϑαάνεσϑαι. γνωρίζομεν ὅτι τὸ ξανϑὸν τοῦτο γλυχὺ τυγχάνει ὄν. ’ μ 

p. 425224 Et δὲ μή, οὐδαμῶς dv ἀλλ’ F χατὰ συμβεβηχὸς 
ἡσϑανόμεϑα. 

Et py χατὰ τὴν συνδρομὴν τῶν διαφόρων αἰσϑήσεων. οὐ γίνεται 7 16 
- q oni AY ~ yi a x \ ~ 6c ΟΣ 6 ξ oe (06 = \ 30 ἀμφοῖν ἅμα γνῶσις εἰ μὴ χατὰ συμβεβηχός, ὡς ὅταν ξανϑὸν ἰδόντες καὶ 

ὡς γλυχὺ ὃν τὸ αὐτὸ χρίνωμεν διὰ τὸ ἤδη χατὰ τὴν συνδρομὴν ἐπὶ τοῦ 

ἡ 
7 χινήσει legit Simplicius, v. p. 180. 454ᾳ. 30: χιν Δ: χοινῇ ἃ 18 τὴν] πρὸ ἃ 

28 αἰσ)ανώμεϑα ἃ 90 εἰ --- συμβεβηχός om. ἃ 
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αὐτοῦ ἠσϑῆσϑαι. οὕτω yap καὶ ὅτι Κλέωνος υἱὸς ὃ προσιὼν ἴσμεν, ὡς ὅν 
λευχὸν ἄγαν ὄντα δρῶντες, οὐ νῦν ὅτι Κλέωνος υἱός ἐστιν ἀχούοντες, ἀλλὰ 

προαισϑόμενοι.. 

Ρ. 4252] Τῶν δὲ χοινῶν ἤδη ἔχομεν αἴσϑησιν χοινήν᾽" no S 

‘Qc ἐν τῷ ὁρᾶν τὸ ξανϑόν xat τὸ μέγεϑος αὐτοῦ ϑεωρεῖν 7 τὴν χίνησιν, 23 ou 

\ ~ \ bl4 ~ Y¥> \ \ \ ΄ Ὁ σ 5 ~ \ χαὶ ἐνεργεῖν τὴν ὄψιν χριτικῶς ἤδη xat πρὸς τὸ μέγεϑος, ὅταν αὐτοῦ χαὶ 
τὸ χρῶμα δρᾷ" τοῦτο γὰρ τὸ ἤδη δηλοῖ. χοινὴν δὲ λέγει τὴν τῶν χοινῶν 3 

αἴσϑησιν οὐχ ὡς ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν πλειόνων χατὰ τὴν συναίρεσιν ἐνερ- 
γοῦσαν, ἀλλ᾽ ὡς χαὶ ἑκάστῃ τῶν πλειόνων παροῦσαν χατὰ τὴν πρὸς ἀλλήλας 

10 αὐτῶν χοινωνίαν: οὐ γὰρ οὕτω διήρηνται, ὡς χαὶ μὴ χοινωνεῖν" διὸ χαὶ τὸ 

ἴδιον ἑκάστῃ, χαὶ τίνα ταῦτα γνωρίζουσιν. ἕτερον οὖν τρόπον χοινὴ λέγεται 
αἴσϑησις ἢ ἐπὶ τῇ τῶν πλειόνων συνδρομῇ χρίνουσα τὸ αὐτὸ χαὶ γλυχὺ 
3: \ s 9 x \ \ / \ ~ Υ ¢ \ \ εἶναι xat Eavilov, dua μὲν περὶ τὸ μέλι χαὶ τῆς ὄψεως ὡς περὶ ξανϑὸν 

2 7 \ ~ MZ e \ , >> ΄ Χ \ \ ἐνεργούσης χαὶ τῆς γεύσεως ὡς περὶ γλυχύ, οὐδετέρας δὲ περὶ τὸ συναμ- 80 
5 , > \ Tigh Vinee Q ) ΄ ΄ a \ \ ~ 

15 φότερον, ἀλλὰ τῆς" εἰς Ev τὰ δύο συναιρούσης, ἣν xat χοινὴν χαλοῦμεν 

αἴσϑησιν ἐν τῇ τῶν ἰδίων συνδρομῇ ἅμα τὰ πλείω χρίνουσαν. ἄλλως δὲ 
χοινὴ ἢ τῶν χοινῶν ἀντιληπτιχὴ λέγεται, ὡς ἑχάστης πρὸς τῷ ἰδίῳ χαὶ τὸ 

χοινὸν ἐχούσης, ὥσπερ χοινῇ ὑπάρχειν ἀνθρώποις λέγομεν τὸ δίπουν, διότι 
ἑχάστῳ. ἐχείνως δὲ χοινῇ τῶν δαχτύλων τὴν πεντάδα χατηγοροῦμεν, ὡς 

20 ὅμοῦ πάντων χατὰ τὴν συναγωγήν. συμπεραίνεται τοίνυν ὡς οὐχ ἔστιν 35 
YQ 7 ~ ~ Ὁ τῷ δ. ~ X Ἃ 5 ~ 2 , 

ἰδιὸς τις τῶν χοινῶν αἴσϑησις. οὐδαμῶς γὰρ ἂν αὐτῶν ἡσϑανόμεϑα 
ΝΥ >) x‘ oOo σ Υγ {ς \ lf ev δὰ 5, 

ἀλλ᾽ ἣ οὕτως ὥσπερ εἴρηται, ὡς τὸν Κλέωνος υἱόν, λευχὸν ἰδόντες, 

ἐνταῦϑα οὐδὲ συναναφέροντες τῷ πρότερον ἠσϑῆσϑαι᾽ τῷ γὰρ μὴ ἔχειν 
\ Y> 5 - Ὑ 9 , Ἃ > \ ) c \ vw ~ > 

τὴν ἴδιον αὐτῶν αἴσϑησιν οὐδέποτε ἂν αὐτὰ xat? αὑτὰ ἔγνωμεν. πῶς οὖν 
ὅλως χατὰ συμβεβηχὸς αἰσϑάνονται αἱ αἰσϑήσεις: τῷ or 

p. 425231 Οὐχ ἣ adtat, ἀλλ᾽ ἧ μία. 

5 \ ~ δ, > lA 7 eh A\ , > \ / 

Εἰ xat σωματοειδεῖς ὡς ἀχώριστοι σωμάτων εἰσὶ ζωαί, ἀλλὰ φαίνεται 41 

χαὶ ἐπ’ αὐτῶν τὸ .χοινὸν τῆς ἀσωμάτου οὐσίας τῷ συντρέχειν τῇ διαχρίσει 
\ σ \ \ - go 7 , > ~ 5 ΄ ΄ a ~e Yr 

τὴν ἕνωσιν. χαὶ yap αὗται διήρηνταί te ἐναργῶς ἀλλήλων, ὡς δηλοῖ ἣ ἴδιος 

30 ἑχάστης περί τι ἀφωρισμένον ἐνέργεια, χαὶ ἀμερίστως ἥνωνται, ὡς δηλοῖ 

πάλιν ἢ τὰ διάφορα χαὶ διαφόροις αἰσϑήσεσι χαταληπτὰ dua γινώσχουσα 
αἴσϑησις. οὔτε γὰρ ἢ ὄψις ἀντιληπτιχὴ τοῦ γλυχέος, οὔτε ἣ γεῦσις τοῦ 45 
ἕξ ἣ - ἀλλ ΥΨ g ε 4 P Α͂ 5 iC , 5545) ε SN ανϑοῦ, GAN ἔστι τις ὅμως ἢ ἄμφω ἅμα γνωρίζουσα μία xat ἣ αὐτὴ 
χαὶ THY τε διαφορὰν αὐτῶν χαὶ τὴν ἐν τῷ αὐτῷ συνδρομὴν ἀμφοτέρων 

35 γνωρίζουσα, ἢ χοινὴ χαλουμένη αἴσϑησις, χατὰ τὴν πασῶν ἀμέριστον πρὸς 
ἀλλήλας ἱσταμένη ἕνωσιν. οὐ γὰρ ἄλλως 7 σὺν Exdoty τὸ ἑχάστῃ γινώσχει 

ἴδιον. ἧ μὲν οὖν διαχέχρινται, τὸ ἴδιον γνωρίζει ἑχάστη, κατὰ ὃὲ τὴν ἀμέριστον 

4 ἤδη post αἴσϑησιν ἃ 9. ἀλλήλας seripsi: ἄλληλα Aa 21 αὐτῶν om. Arist. 

23 πρότερον scripsi: προτέρῳ Aa 26 7 at αὐταί Arist. at cf. p. 186,5 
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10 

15 

ἕνωσιν αὐτῶν, ὅτε wy μόνον πολλαὶ ἀλλὰ χαὶ μία πᾶσαι, χαὶ τὰ ἀλλήλων 5ly 
γνωρίζουσι, χατὰ συμβεβηχὸς μὲν ἣ διῴρηνται, xa αὑτὰ δὲ ἣ μία. ὧδε 
γάρ, οἶμαι, τὴν λέξιν ἀπευϑυντέον: τὰ ἀλλήλων ἴδια κατὰ συμβεβηχὸς 

αἰσϑάνονται αἱ αἰσθήσεις, οἷον ἣ ὄψις τὸ γλυχὺ χαὶ ἣ γεῦσις τὸ 
~ , ΄ LA ΄ τ 

λευχόν (τῷ γὰρ φάναι τὰ ἀλλήλων χαὶ τὰ ἄλλων ἐδήλωσεν), Οὐχ ἡ αὐταί 
fe P4 9 σ [4 ΄ ΘΒ 9 ᾿ΦἜΞΑῚ 2 a ᾿ς = ἢ t eee φησιν, τουτέστιν ody ὅταν Exdoty αὐτὴ xa? αὑτὴν ἐνεργῇ. ὅτε καὶ ὡς 

4 2 ~ 4 \ 2X \ Lg ὶ διῃρημέναι ἐνεργοῦσι (τότε γὰρ οὐδὲ χατὰ | συμβεβηχός), ἀλλ᾽ ἡ μία te χαὶ 
> ΄ > c , ἡνωμένως, ἅμα te περὶ τὸ ἴδιον ἑχάστη χαὶ εἰς Ev ἀμέριστον at πλείους 

συναιρούμεναι. τότε γὰρ χατὰ συμβεβηχὸς τὰ ἀλλήλων γινώσχουσιν ἴδια 
ἐν τῷ ἑνίζεσϑαι, τῆς μὲν μιᾶς xa αὑτὰ πάντα γινωσχούσης, αὐτῶν δὲ 
¢ if X 4 CF, Q/ σ ied f ΄ yv ὡς διῃρημένων xata συμβεβηκός. EviCovtat δέ, ὅταν ἅμα γένηται ἢ at- 

σϑησις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, οἷον χολῆς ὅτι πιχρὰ καὶ Eavoy. δεῖ γὰρ xat 
τὴν ὄψιν τοῦ ξανϑοῦ χαὶ τὴν γεῦσιν τοῦ πιχροῦ τῆς χολῆς ἅμα αἰσϑάνεσϑαι, 
ἵνα τῆς χοινῆς ἄμφω xa αὑτὰ γινωσχούσης ἑχατέρα ἐχείνων χατὰ συμβε- 
βηχὸς τὰ τῆς λοιπῆς γινώσκῃ. ὅτι yap ἣ χοινὴ ἄμφω xa’ αὑτὰ τότε 

γνωρίζει, δηλοῖ ἐπάγων" 

3 X ‘ ς if A >] ~ σ Ww σ ρ.4258υ2 Οὐ γὰρ δὴ ἑτέρας γε τὸ εἰπεῖν, ὅτι ἄμφω ἕν. 

"Avow τὸ ξανϑόν τε χαὶ πιχρόν. ὅτι οὖν ἕν τὸ ἄμφω πεπονθὸς οὐχ 
» ΝΠ “ ~ [4 ΄ ᾿] ἘΠῚ | , SN \ > γα ἄλλης εἰδέναι ἣ τῆς ἑκάτερον xa? αὑτὸ γνωριζούσης. διὸ καὶ ἀπατᾶται, 

NOON ἢ € 96 re ye > ΄ δηλαδή σ ane xat ἐὰν ἢ ξανϑόν, χολὴν οἴεται εἶναι, τότε Oy any, ὅτε αἰ αρτια 
ἅμα ἐνεργοῦσιν, ἀλλὰ μόνη ἣ ὄψις, διὰ ὧν ee ἤδη eget συν- 

δρομὴν ἀμφοτέρων xat ἐν τῇ τῆς ϑατέρας ἐ 

λοιπὸν τῆς χοινῆςς, ἐνίοτε μὲν ἀληϑῶς, ἐνίοτε 

ρ.495υ. Ζητήσειε δ᾽ dv τις, τίνος ἕνεχα πλείους ἔχομεν at- 
σϑήσεις, GAN οὐ μίαν μόνην. 

> / 

Προσυπαχουστέον τῶν χοινῶν: χαλῶς yap ὃ φιλόσοφος ἐπέσ sie: 
΄ fe ae ig ~ ay ~ \ ΄ δ , , Y. = a 

Πλούταρχος, ὡς οὐχ ἁπλῶς ζητεῖ νῦν, διὰ τί μὴ μίαν μόνην ἔχομεν αἴ 
C > ‘\ ,ὔ / \ »' ΙΕ ν ‘\ a ΄ ~ ~ 

σϑησιν ἀλλὰ πλείους (τούτου γὰρ ἄλλαι αἰτίαι, τὸ διάφορον πλῆϑος τῶν 
2) ~ ς \ ~ ~ τι \ > ΄ Se a αἰσθητῶν, ἣ peptoty τοῦ γενητοῦ σώματος πρὸς τὰς διαφόρους αἰσϑήσεις 

ἐπιτηδειότης), ἀλλὰ διὰ τί τῶν χοινῶν πλείοσιν αἰσϑήσεσιν ἀντιλαμβανόμεϑα, 

χαὶ οὐ μιᾷ μόνῃ- δηλοῖ δὲ χαὶ ἢ ἀπόδοσις τῆς αἰτίας τὴν ζήτησιν" 

Ρ. 495 υῦ Ἢ ὅπως ἧττον λανθάνῃ τὰ ἀχολουϑοῦντα χαὶ χοινᾶ. 

Ὅτι γὰρ πᾶσι τοῖς αἰσϑητοῖς ὡς αἰσϑητοῖς ὑπάρχει χαὶ ἣ nine χαὶ 
τῶν λοιπῶν ἕχαστον, γνωρίζομεν ἐκ τοῦ πάσας αὐτῶν ἀντιλαμβάνεσϑαι τὰς 

αἰσϑήσεις. ἐντεῦϑεν γὰρ ἅμα τε ὅτι ἕτερον τῶν χοινῶν ἕχαστον παρὰ τὸ 

50 

ὃν 

10 

c ΄ ὟΝ ἊΣ “, RTE c ~ ~ 5 Q.~ er ΄ = ox 

EXAOTYS τοῖον, XAL OTL οὑτῶς STEPOY, ὡς XOLVT] πασιν ἐπαχολουϑεῖν, € Ἱνωρισαμεν. xv 

διήρηνται scripsi: διήρηται Aa 12 ὅτι ex Aristot. scripsi: ὅτε Aa 18 ἕν om. 

ϑατέρας] προτέρας a 27 μόνην post αἴσϑησιν ἃ 32 ἧττον] μὴ ἃ 

a 
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p. 4256 Et γὰρ ἦν ἣ ὄψις μόνη , bar 

τοῦ μεγέϑους γρωριστιχή, καὶ αὐτὴ Aevxod, ἀντὶ τοῦ χρώματος νῦν 29 
λέγων τὸ λευχόν, ὡς δηλοῖ ἐπιφέρων διὰ τὸ ἀχολουϑεῖν ἀλλήλοις 80 

ἅμα γρῶμα χαὶ μέγεϑος. χαὶ διὰ τοῦτο ἧττον ἂν ἐγνώριζε τὸ μέγεϑ πῶ Ge βῆ θεν ὦ ἢ SPU ESS 180) [EMO 
5 ὡς οὐ χαὶ τοῖς ἄλλοις συνυπάρχον αἰσϑητοῖς. μόνῳ γὰρ dv ἐδόχει τῷ 

7 39>) \ ΄ ~ ~ c KY τῚ ~ ff ΄ 5 \ 

χρώματι (οὐδὲ γὰρ τότε τῷ λευχῷ, ὡς χαὶ ἐν TH μέλανι φαινόμενον, ἀλλὰ 
~ 7 Co SN >) 2907 5 ~ 4 > SA 5; \ ~ ¢ 

τῷ χρώματι)" ᾧ ταὐτὸν ἂν ἐδόχει, οὐ τῷ λόγῳ δηλαδὴ ἀλλὰ τῷ ὑὕποχει- 

μένῳ, διὰ τὸ ἀλλήλοις ἐπαχολουϑεῖν τὸ χρῶμα τε χαὶ τὸ μέγεϑος. ἀλλὰ διὰ 
΄ \ a > AG nn ~ Vv \ / (Xd) fey x Kut 

τί χαὶ νῦν ἐλάνϑανεν ἂν μᾶλλον ἔφη, χαὶ πρότερον “ἢ ὅπως ἂν ἧττον 
10 λανθάνῃ; ὡς γὰρ χαὶ νῦν λανθϑάνοντός πῃ. 7 ὅτι χαὶ νῦν τὴν ἀχριβῆ 35 

ἑτερότητα τῶν χοινῶν πρὸς τὰ ἴδία αἰσϑητὰ éx λογισμοῦ χαὶ οὐ τῇ αἰσϑήσει 
i μὴ ὡς γένος εἴη ἕτερον τὸ [0] 

ς ae > \ > 4 . δ) 4 αἱροῦμεν. οὐ γὰρ διαχρίνει ἣ αἴσϑησις, 
\ ~ PINES ΄ \ food Υ, \ \ Ἁ \ 4 . σ ΄ χοινὸν τῶν ἰδίων, ὡς τὸ χρῶμα ἔχει πρὸς τὸ λευχὸν καὶ μέλαν" ὅπερ ὃ 

λόγος ἐλέγχει διὰ τὸ τῶν χατηγοριῶν διάφορον. 

15 p.425b12 Ἐπεὶ δ᾽ αἰσθϑανόμεϑα ὅτι ὁρῶμεν χαὶ ἀχούομεν, 
ΟῚ ΞΕ ” ~ ! ̓ ς ΟῚ 9 Ae ᾺΞ 9 σ fa ~ nn « & 

ἀνάγχη ἣ τῇ ὄψει αἰσϑάνεσϑαι ὅτι δρᾷ, ἣ ἑτέρᾳ. 

ὋὉ πᾶς, ὡς καὶ ἤδη εἴρηται, τῷ τρίτῳ βιβλίῳ σχοπὸς πρὸς τὴν ἀνϑρω- 42 
πίνην τέταται ψυχήν. διὸ χαὶ ἐξ ἀρχῆς ὡς περὶ ἀνθρώπων ζητῶν, εἰς 
id ~ > iz ae Ὰ 4 Ane Ge as VW. Ἂν VC . 3.9 Am ἡμᾶς ἀναφέρων ποιεῖται τὸν λόγον, xat ““νῦν ἔχομεν atodyatv” φάσχων, 

50 xat “τῇ ἁφῇ ἡμῖν αἰσϑητά ἐστι. χαὶ “εἴπερ ἐχλείπει τις αἴσϑησις, 
χαὶ αἰσϑητήριόν τι ἡμῖν ἐχλείπειν, χαὶ ὅσων μὲν αὐτῶν ἁπτόμενοι 45 
ἰσϑανόμεϑα,. τῇ ἁφῇ αἰσϑητά ἐστιν, ἣν τυγχάνομεν ἔχοντες. χαὶ αἰσϑανόμεϑα,. τῇ ἁφῇ αἰσϑη 5 Ἐ ἢ γχάνομεν ἔχοντες. ὶ 

διὰ τὸ τελείαν ἡμῶν χαὶ τὴν αἰσϑητιχὴν ζωὴν ἐπιδεῖξαι χεχινηχέναι 
φαίνεται χαὶ τὸν περὶ τοῦ μὴ πλείους εἶναι ἐν τοῖς τελείοις ζῴοις 

~ 4 . τ \ G 39\ ~ ~ Wp 7s / > τῶν πέντε αἰσϑήσεις λόγον, χαὶ ὡς οὐδὲ τῶν χοινῶν ἴδιός τίς ἐστιν bo or 

αἴσϑησις, ἵνα ἀνενδεὴς χατὰ τὴν αἴσϑησιν ἀποφανϑῃ 6 ἀνϑρωπος. ἀλλὰ 
τούτου μὲν πολλοῖς χαὶ τῶν ἄλλων μέτεστι ζῴοις" τὸ δὲ αἰσϑάνεσϑαι ὅτι 
αἰσϑανόμεϑα ἀνθρώπου μοι μόνον ἴδιον εἶναι δοχεῖ: λογιχῆς γὰρ ζωῆς ἔργον ὅ 

τὸ πρὸς ἕξαυτὴν ἐπιστρεπτιχόν: xat δείχνυται διὰ τοῦδε καὶ μέχρι τῆς 
> ΄ ce ~ \ \ Q~ ») 4 \ YC ¢ >. τα} ΄ c 

30 αἰσϑήσεως ἡμῶν τὸ λογικὸν διῆκον, εἴ ye χαὶ αἴσϑησις ἢ ἀνϑρωπεία ἕαυ- 

τ 
S 

τῆς ἀντιληπτιχή. γινώσχει γάρ πως ἑαυτὸ τὸ αἰσϑανόμενον, ὅτε αἰσϑανό- 

μενον ἑαυτὸ γνωρίζει" χαὶ διὰ τοῦτο  ἔπιστρέφον πρὸς ἑαυτὸ χαὶ αὐτὸ ἑαυτοῦ 52v 

ὄν. χαὶ ἤδη μειζόνως τὸ χωριστὸν ἀπὸ σωμάτων ἐμφαῖνον, εἴ γε ἅπαν 

σῶμα ἄλλα ἀλλαχοῦ χείμενα ἔχον τὰ Eavtod μόρια οὐχ ἄν ποτε εἰς ἑαυτὸ 
35 συννεύοι. εἰς ἀμερὲς γὰρ συνάγεται τὸ τοιοῦτον, πᾶν GE σῶμα μεριστόν. λογιχὴ 

οὖν ἡμῶν ἢ αἴσϑησις. χαὶ γὰρ αὐτὸ τὸ σῶμα λογικῶς διωργάνωται, χαὶ. ἔστιν, 
g ἘΝ ε | a Reve Br , G Cry Sete Ear y ἢ ~ PCs ~ ὅλ ~ 
5 φησιν ὃ Ἰάμβλιχος, δμυώνυμος ἢ ἡμετέρα αἴσϑησις τῇ ἀλόγῳ. τῇ ὅλῃ ὅ 
πρὸς σῶμα νευούσῃ ἣ xat εἰς ἑαυτὴν συναγομένη, οὐχ ὡς ὃ νοῦς μὲν 

1 εἰ] ὡς εἰ A ἡ om. ἃ 2 τοῦ --- γνωριστιχή om. ἃ αὕτη A 8 ἄλλοις ἃ 
9 πρότερον v. p. 186,32 19 odoxwy p. 424624 sqq. 20. éxhetret] ἐλλείποι A: e 

ἐχλείποι a 31 ἑαυτὰ A 
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10 

15 

τῷ σι 

30 

40 σϑήσει, ἀπορεῖ πρὸς τὴν ὕϑέσιν᾽ 

e οὐδὲ ὡς ὃ λόγος" οὐ γὰρ xal τῆς οὐσίας χαὶ τῆς δυνάμεως γνωριστιχὴ 52v 
γίνεται, οὐδὲ ἀφ᾽ ἑαυτῆς τὸ ὅλον ἐγειρομένη, ἀλλὰ μόνης τῆς ἐνεργείας, 
uot ὅτε ἐνεργεῖ᾽ ἐνεργεῖ δὲ ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ πως χινουμένη. λαβὼν 
δὲ ὁμολογούμενον ex τῆς ἡμετέρας συναισϑήσεως τὸ αἰσϑάνεσϑαι ἡμᾶς ὅτι 
δρῶμεν, χαὶ ὁμοίως ὅτι ἀχούομεν, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως, ἀπο- 

δείκνυσιν εὐϑύς, ὅτι μὴ ἄλλῃ τινὶ αἰσϑήσει, ἀλλ᾽ αὐτῇ τῇ αἰσϑήσει, ἡ xat 
> ὃ ») ἢ το ~ 4) σ ec ~ ig A \ SEEN 2 fd ΄ 

αἰσϑανόμεϑα, οἷον τῇ ὄψει ὅτι ὁρῶμεν. ἣ γὰρ αὐτὴ ἐν τοιαύτῃ συναισϑήσει 
γίνεται τῆς τε ὄψεως χαὶ τοῦ ὑποχειμένου χρώματος, τουτέστι καὶ 

ἊΝ ~ , σ - -..«» Coley, 9 σ QL ἐς ΄ 

τουδὲ τοῦ χρώματος, ὅπερ νῦν τῇ ὄψει ὑπόχειται. ὅϑεν ὅτι οὐδὲ ὃ λόγος 

ἐστὶν ὁ xa ἑαυτὸν τοῦτο γινώσχων δείκνυται, οὐδὲ ᾿ἄλλη τις αἴσϑησις" 

οὔτε γὰρ ὃ λόγος τῶν ἀτόμων χαϑ’ ἑαυτὸν γνωστικός, οὔτε ἄλλη αἴσϑησις 
ῇ N » 4 BIA ~ Ys a) =f 2 Ley \ X\ \ [ο δἰ 

χρώματος ἢ φωτός, διότι ὄψεως τοῦτο ἴδιον αἰσϑητόν᾽ τὸ δὲ τὴν ὁρατικὴν 

τουδὲ χρώματος ὡς ὁρῶσαν αὐτὸ γνωρίζον, χαὶ τὸ δρώμενον χρῶμα γνω- 

ρίζειν ἀναγκαῖον. μία μὲν οὖν αὕτη ἀπόδειξις, ex τῆς οἰχείας φύσεως 

ἑχάστης αἰσϑήσεως εἰλημμένη, ἥτις πρὸς τὸ ἴδιον αἰσϑητὸν τέταται χαὶ 

ἐν τούτῳ οὐσίωται᾽ ἑτέρα δὲ 2x τῆς εἰς ἀδύνατον ἐπαγωγῆς. εἰ γὰρ ἄλλη 
Y, » ¢ Ν 1 go ς:»ν ΄ ΣΥΝ, ΄ 2 \ Nila 

αἴσϑησις εἴη ἣ τὴν ὄψιν ὅτι ὁρᾷ γνωρίζουσα, ἑπόμενόν ἐστι χατὰ TO Ev- 

λογον τὸ καὶ ἐχείνην γνωρίζεσϑαι ἐνεργοῦσαν, ὅτι ἐνεργεῖ, εἰ καὶ ἑχάστη 

τῶν. πέντε, μειζόνως ἐχείνη ἢ μὴ τῶν αἰσϑητῶν μόνον ἀλλὰ χαὶ αὐτῶν 

τῶν αἰσϑήσεων ἀντιληπτικχή. γνωρισϑήσεται οὖν ἢ ὑφ᾽ ἑτέρας χαὶ ἧδε, 

χαὶ ἐχείνη ὑπ᾽ ἄλλης, ὡς ἀπειρίας συμβαινούσης ἀναιρεῖσϑαι τὴν τοιαύτην 

συναίσϑησιν, μηδενὸς ὄντος τοῦ πρώτου, ἢ ἔσται τις αὐτὴ ἑαυτῆς γνωριστιχὴ 

αἴσϑησις. εἰ δὲ τοῦτο, χαὶ τῇ ὄψει καὶ ἑχάστῃ τῶν πέντε τὸ αὐτὸ δοτέον, 
Ὑ σ΄ Υ ΄ aes ΄ ς - > > ΄ > b) 

εἴ ye ὅλως αἴσϑησίς τις οὖσα πέφυχεν ἑαυτῆς εἶναι ἀντιληπτιχὴ. εἰ Yap 

χαὶ ὡς λογική, ἀλλὰ χαὶ αἱ πρῶται λογικαί, πρὸς τῷ καὶ πλασματίαν εἶναι 
Ν v > fe Ὁ. / 4 \ \ / Nee \ 

tov ἄλλας αἰσϑήσεις ὑποτιϑέμενον λόγον παρὰ τὰς πέντε. Ola TE TA TPO- 

ειρημένα, δι’ ὧν τὸ τέλειον ἐν ταύταις ἐδείχνυτο, καὶ διότι πᾶσα αἴσϑησις 
΄ 9 “Ὁ 3, ) > > ie la > \ \ 5 ΄ 

προηγουμένως αἰσϑητοῦ τινος ἀλλ᾽ οὐκ αἰσϑήσεώς ἐστι. καὶ γὰρ αἰσϑήσεως 

οὖσα χαὶ αἰσϑητοῦ τυγχάνει οὖσα, οὗ ἣ αἴσϑησις, ἴδιόν te ἕξει τι αἰσϑητόν, 

ὡς χαὶ ἑκάστη τῶν πέντε. τί οὖν; dpa τῇ χοινῇ χαλουμένῃ; αἰσϑήσει τοῦτο 

γέρας ἐξαίρετον δοτέον; ἣ οὐδ᾽ ὁτιοῦν μόνη γνωρίζει ἢ χοινή, ἕχάστῃ δὲ 

συνεργοῦσα τῶν πέντε. χαὶ τὴν ὄψιν οὖν γνωρίζουσα καὶ τὸ χρῶμα, περὶ 

ὃ ἢ ὄψις, σὺν αὐτῇ γνωριεῖ τῇ ὄψει: καὶ οὐ μόνης ἦν ἄρα τῆς χοινῆς, 

ἀλλὰ χαὶ ἑχάστης τὸ ἑαυτῆς γνωριστιχόν, εἰ χαὶ χκαϑαρώτερον τῆς χοινῆς, 
> Α \ > , ~ \ , 

ἐπειδὴ χαὶ ἐμφαίνει μᾶλλον τὸ χωριστὸν. 

p.425017 Ἔχει δ᾽ ἀπορίαν" εἰ γὰρ τὸ τῇ ὄψει αἰσϑάνεσϑαί ἐστιν 

δρᾶν, δρᾶται δὲ χρῶμα ἢ τὸ ἔχον, εἰ ὄψεταί τις τὸ δρῶν, 

χαὶ χρῶμα ἕξει τὸ ὁρῶν πρῶτον. 

Adthy ἑαυτῆς ἀντιληπτιχὴν δεδειχὼς ἐν τῇ τοῦ ὁρᾶν ὅτε ὁρᾷ συναι- 

7 αἰσϑήσει ἃ 

15 

“) 20 

"» 
20 

30 

δ ΦΧ \ Ὁ “A ~ aD) \ yv 

Tet OF TO ὁρώμενον χρῶμα Ἢ TO ἔχον 35 

a 
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eh ~ Bia N ye x ~ Ψ δ - g ον .»Ὁ» κως. χρῶμα, πῶς οὐχὶ χαὶ H ὄψις ἣ χρῶμα ἔσται ἣ χρῶμα ἕξει, ἐὰν ὁρᾶται Ὁ» 
χαὶ αὐτή; δρᾶται. γάρ, εἴπερ ἑαυτῇ γνωστή. τὸ δὲ πρῶτον πρόσχειται ἐν 
τῷ χαὶ χρῶμα ἕξει τὸ ὁρῶν πρῶτον, ἵνα, φασί, τὸ χεχρωσμένον σῶμα 
> , \ > x \ ~ 3 ~ 5 ΄ » - fed 

δηλώσῃ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ ἐν τῇ αἰσϑήσει ἄνευ τῆς ὕλης ἐγγινομένου 
ὙᾺ ~ 7 int ~ 

εἴδους. τὸ γὰρ ἐν τῇ αἰσϑήσει ἀναλαμβανόμενον εἶδος tod χρώματος od 

\ 

~ > \ b) \ ~ 5. Ὁ ~ ~ 3e \ > ~ B} ~ " 

πρῶτον, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ: πρῶτον οὖν τὸ ἐν τῷ αἰσϑητῷ. οἶμαι 
ἊΝ σ᾽ ΄ XY ~ 5) \ ~ > CREAN! > ΄ > \ \ > 

ὃξ ὅτι χάλλιον τὸ πρῶτον ἀντὶ τοῦ xa? αὑτὸ ἀχούειν, ἐπειδὴ xal εἰ τὸ 40 

γευστὸν χέχρωσται, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς χεχρωσμένον ἐστὶ γευστόν, τὸ δὲ ὁρατόν 
ἐστι τὸ xa? αὑτὸ χρῶμα ἔχον (καὶ γὰρ τὸ φῶς εἰλήφϑω ὡς χρῶμα): 
ἐπεὶ αὐτὸς λύων τὴν ἀπορίαν ἐρεῖ χεχρῶσϑαί πως χαὶ τὴν ὄψιν. διὸ οὐχ 
Ὑ > ~ 3 7 3) ~ a fod te ΄ 

εὔλογον ἐν τῇ ἀπορίᾳ εἰλῆφϑαι, ὃ ἐν τῇ λύσει προσίεται. 

p.425>20 Φανερὸν τοίνυν, ὅτι οὐχ ἕν τὸ τῇ ὄψει αἰσϑάνεσϑαι. 

Διχῶς τὸ πρὸς τὸ ἑαυτῆς αἰσϑάνεσϑαι τὴν ὄψιν ἀπορηϑὲν λύει" πρῶτον 48 

“μέν, ὡς οὐχ ἐπειδὴ χρωμάτων ἀντιληπτιχὴ ἢ ὄψις προηγουμένως, διὰ τοῦτο 
> 

15 

90 

18 

\ ¢ 4 Υ͂ b] ~ ~ ~ ~ 

οὐχὶ χαὶ ἕτερον τρόπον ἔνια γνωρίζει. αὐτῷ γοῦν TH μὴ δρᾶν ἣ ὄψις 50 

χρίνει, ὅταν πειρωμένῃ αὐτῇ μὴ ὑποπίπτῃ τὸ αἰσϑητόν, ὥσπερ ὅταν σχότος 
> yY ¢ \ σ fi \ σ > cow > τὰ 2 ~ ~~ \ 

N, eva χαὶ ὅτι oxdtos, χαὶ ὅτι οὐχ δρῶμεν. εἰ οὖν ἐνταῦϑα τῷ μὴ 
Ὁ. per Co 9; c ~ / > ~ Ὑ ΄ > ~ [« ~ ΟῚ \ aN 

ὁρᾶν ὅτι οὐχ ὁρῶμεν χρίνομεν [ἐν] τῇ ὄψει, μειζόνως ἐν τῷ ὁρᾶν αὐτὸ δὴ 

τοῦτο ὅτι ὁρῶμεν χρινοῦμεν. χαλῶς οὖν οὐχ ἕν τὸ τῇ ὄψει αἰσϑάνεσϑαι" 
πρῶτον μὲν ὅτι οὐ μόνον τῶν πεφωτισμένων χρωμάτων, ἀλλὰ χαὶ μόνου ὅ8: 
τοῦ φωτός (δρῶμεν γὰρ τὸν πεφωτισμένον ἀέρα), ἔπειτα ὅτι χαὶ τοῦ σχότους 

ἄλλον τρόπον ἀντιλαμβάνεται ἣ ὄψις, χαὶ πρὸς τούτοις ὡς χαὶ ἑαυτῆς μὴ 

δρώσης τι χαὶ δρώσης, ἐνεργούσης μὲν δηλαδή, ὅταν ὁρᾷ, καὶ ἅμα τῆς 
οἰχείας συναισϑομένη ἐνεργείας, ἐν δὲ τῷ μὴ δρᾶν οὐ παντελῶς οὔσης 

ἀνενεργήτου (οὐ γὰρ ἂν συνύήσϑετο, διότι ἐπ᾽ ἐνεργείᾳ τινὶ ἣ συναίσϑησις), 5 

ἀλλὰ πειρωμένης ὁρᾶν, χαὶ τῷ πειρᾶσϑαι ἐνεργούσης οὐ τὴν ὅρασιν ἀλλὰ 
τὴν πεῖραν, ὡς χαὶ τὴν συναίσϑησιν οὐχ ὁράσεως εἶναι, ἀλλὰ πείρας οἷον 

ἀποτυγχανούσης, διὸ χαὶ ὅτι οὐχ ὁρᾷ χρίνει. ἐπάγει δὲ χαὶ ἑτέραν λύσιν, 
ἐνδιδοὺς πρὸς τὸ χρωμάτων εἶναι γνωριστιχὴν τὴν ὄψιν. χαὶ γὰρ εἰ χαὶ 

μὴ ἀεί, ἀλλ᾽ ὅτε τῶν χεχρωσμένων αἰδϑάνεται, ἀναλαμβάνουσα τὸ τοῦ 

αἰσϑητοῦ εἶδος καὶ xat ἐχεῖνο ἑστῶσα, ὥσπερ χαὶ πᾶσα γνῶσις τῷ τοῦ 10 

γνωστοῦ χαραχτηρίζεται εἴδει, χεχρωμάτισταί πως χαὶ αὐτή, χαὶ δρᾷ τοίνυν 

τότε ὡς χεχρωσμένην πως ἑαυτήν. ἔστι δὲ ὡς χεχρωμάτισται, διότι 

οὐ πάσχει ἀλλ᾽ ἐνεργεῖ τὰ χρώματα οὐ ποιητιχῶς H ὄψις ἀλλὰ χριτιχῶς. 
διὸ οὐδὲ ἔξωϑεν ἐντιϑέμενον αὐτῇ τὸ γνωστὸν δέχεται ἣ αἴσϑησις, ἀλλ᾽ 

αὐτὴ μὲν χατὰ προβολὴν τῶν λόγων ἵσταται, τὸν οἰχεῖον προχειρισαμένη 

τῷ γνωστῷ λόγον, προχειρίζεται δὲ παϑόντος τοῦ αἰσϑητηρίου πρότερον 

ὑπὸ τοῦ αἰσθητοῦ. διὸ χαὶ τὸ δεχτιχὸν οὐ τῆς αἰσϑήσεως ἀλλὰ τοῦ αἰσϑη- 15 
τηρίου χατηγορεῖ ὃ ᾿Αριστοτέλης, ἐπειδὴ τὸ ἐγγινόμενον αὐτῷ παάϑος ὑπὸ 

ἐν delevi αὐτῷ ἃ 20 πειρωμένην ἃ ἐνεργούσης correxi: ἐνεργοῦσαν Aa 

ὅτι ἃ 33 ἔστι --- χεχρωμάτισται om. ἃ: πως χαὶ αὐτὴ add. A! 
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σι 

.10 

15 

30 

2 tod αἰσϑητοῦ ἐγγίνεται. ἐπεὶ «δὲ πάσχει ody ὡς τὰ ἄψυχα σώματα 00053" 

ὡς τὰ μόνην τὴν φυτιχὴν ζῶντα ζωήν, ἀλλ᾽ ὡς γνωστιχὴν ζωὴν Cov, 

ἐνεργητικῶς δέχεται τὸ πάϑος, κατὰ μὲν τὴν τοῦ ὀργάνου ζωὴν παϑητιχῆς 
γινομένης τῆς ἐνεργείας, χατὰ δὲ τὴν τῷ ἀργάνῳ χρωμένην χαϑαρᾶς οὔσης 
χαὶ χατὰ λόγων προβολὴν τῆς ἐνεργείας. ταῦτα μὲν οὖν χαὶ ἤδη ἐπὶ πλέον 
AY, ~ SX ~ \ > C ΄ ~ > 91 ΤΣ ~ σ ἐΐρηται. νῦν δὲ πῶς τὸ αἰσϑητήριον τοῦ αἰσϑ ητοῦ ἄνευ τῆς ὕλης 30 

δεχτιχὸν γίνεται, ὑπομνηστέον: οὐ γὰρ τὸ λευχόν, ἀλλὰ τὴν τοῦ λευχοῦ 
δέχεται ἐνέργειαν. ἔστι μὲν οὖν καὶ ἢ ἐνέργεια οἰχεία τῷ τοῦ αἰσϑητοῦ εἴδει, 
ερὶ αὐτὴν δὲ οἰχείως ἢ ζωτιχὴ ἐγειρομένη χρίσις χατὰ τὸ εἶδος ἵσταται τοῦ 

αἰσϑητοῦ, ἄνευ ὕλης τοῦτο χαὶ οὐχ ὡς τὸ ἐν τῷ αἰσϑητῷ ὑφιστάμενον" 
\ X \ \ ~ oO ᾽ν tk oe Oo σ > ~ ~ \ \ 

τὸ μὲν yap σὺν τῇ ὕλῃ, τὸ δὲ ἄνευ ὕλης, ἅτε ἐν ζωῇ χριτιχῇ χατὰ τὴν 

Ἱνωστικὴν ὑφεστὼς ἐνέργειαν. δεχτιχὸν ὃὲ τὸ αἰσϑητήριον τοῦ αἰσϑητοῦ 
o εἴδους ἑχατέρωϑεν αὐτὸ δεχόμενον, ἀπό te tod αἰσϑητοῦ χινοῦντος πρῶτον 2 

τὸ αἰσϑητήριον, χαὶ ἀπὸ τῆς χρωμένης αὐτῷ αἰσϑητιχῆς ζωῆς, πρώτως ad- 
τῆς χατὰ τὴν τοῦ ἀύλου εἴδους χριτιχὴν ἱσταμένης ἐνέργειαν xat τελειούσης 

χαὶ τὸ αἰσϑητήριον, ὡς καὶ αὐτὸ χατὰ τὴν ἐν αὐτῷ ζωήν, ‘xa? ἣν ὄρ- 

γανόν ἐστι ζωτιχόν, τελειούμενον ὑπὸ τῆς χρωμένης αὐτῷ ζωῆς δευτέρως 

τὸ ἄυλον τοῦ αἰσϑητοῦ ἀπ᾽ ἐχείνης δέχεσϑαι εἶδος, τουτέστι τὴν γνωστιχὴν 

αὐτοῦ ἐνέργειαν, οὐ δυμπληρουμένην ἔτι ex τῆς ἐγγενομένης ὑπὸ τοῦ 30 

αἰσϑητοῦ ἐν τῷ ὀργάνῳ χινήσεως" τὸ γὰρ ὅλον τοῦτο παϑητιχὴ ἢ ἐνέργεια 

h καὶ ἐχ ταύτης συμπληρουμένη, ἣ δὲ ἀπὸ τῆς χρωμένης αἰσϑήσεως ἐφή- 

χουσα ἀπαϑὴς χαὶ ἄυλος. διὸ χαὶ ἀπελϑόντων τῶν αἰσϑητῶν ἔνεισιν 

αἰσϑήσεις χαὶ φαντασίαι ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις. ὅταν γὰρ ἐναργεστέρα 

τινὸς γένηται αἴσϑησις, ἐμμένει τις χαὶ μετὰ τὴν ἀπόστασιν τοῦ αἰσϑητοῦ 

χαὶ μηχέτι χινοῦντος τὸ αἰσϑητήριον αἰσϑητιχὴ ἐν αὐτῷ ἐνέργεια, μιμου- 3 

μένη τὴν φαντασίαν τὴν καὶ μὴ παρόντων τῶν αἰσϑητῶν τοὺς τύπους αὐ- 

τῶν προβάλλουσαν. διὸ χαὶ συνέπλεξε ταῖς αἰσϑήσεσι τὴν φαντασίαν, ὡς 

τῆς ἐμμενούσης αἰσϑήσεως μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τῶν αἰσϑητῶν χατὰ τὴν 

πρὸς φαντασίαν γινομένης κοινωνίαν χαὶ οὔσης φαντασιώδους. τοῦτο δὲ 

ἐπήγαγε πιστούμενος τὸ χαὶ μέχρι tod αἰσϑητηρίου τὴν ἄυλον xat (od) 
συμπληρουμένην ἐκ τοῦ σωματιχοῦ χινήματος προϊέναι ἐνέργειαν. εἰ γὰρ 

χαὶ μηχέτι ὄντος μένει, ἐναργὲς ὡς οὐχ ἦν αὐτῆς συμπληρωτιχὸν τὸ χίνημα. 

». 425025 Ἡ δὲ τοῦ αἰσϑητοῦ ἐνέργεια χαὶ τῆς αἰσϑήσεως ἣ αὐτὴ 40 

μέν ἐστι χαὶ pia, τὸ δὲ εἶναι οὐ ταὐτόν αὐταῖς. 

Δεχτικὸν ϑέμενος τὸ αἰσϑητήριον τοῦ αἰσϑητοῦ ἄνευ τῆς ὕλης, καὶ ὅτι 
\ aN ? ΄ σ ΟΣ ΄ ce \ \ σ \ Cw. »? un ἀεὶ χατ᾽ ἐνέργειαν ἕστηχεν ἐνδειξάμενος (xat yap ὅταν μὴ ὁρῶμεν 

\ \ a ce x > la ~ = @ - ») eX edd \ \ 

φησὶ χαὶ αὖϑις “xal aneddovtwy τῶν αἰσϑητῶν * εἰχότως ποτὲ μὲν 

δυνάμει, ποτὲ δὲ ἐνεργείᾳ ἐστὶ τὸ αἰσϑητόν te χαὶ τὸ αἰσϑητικόν: ἐν 
PES | ΜῈ x \ \ N é Pest ὶ \ , \ \ 2 =~ ΄ \ "4 Ἐς κ 

οις γὰρ TO UY ἄξι ἔἕνέργειν, χα TO δυνάμει χαὶ τὸ ἐνεργξία παρὰ μξερος 45 

2 ζῶν] ζωῶν ἃ. 4 χαϑαρῶς A 26 τὴν καὶ --- 21 φαντασίαν om. ἃ 90 οὐ addidi 

94 αὑταῖς οὐ ταὐτόν ἃ 36 ὅταν ex Arist. scripsi: ὅτι Aa 37 elxétws οὖν desideres 

38 te] τι ἃ 



10 

10 

90 

90 

SIMPLICI ΙΝ L. DE ANIMA III 2 (Arist. p. 495 υ95. 27. 29] 191 

ἀναφαίνεται) ἐπεξεργάζεται εὐλόγως, πότε ἑἕχάτερον ἐπ᾽ ἀμφοῖν, tod τε ὅ8: 
αἰσϑητοῦ ἣ αἰσϑητόν, χαὶ tod αἰσϑητιχοῦ ὡσαύτως χαὶ πῶς ἕχάτερον 

Y ~ 9 , ΄ Sees _N ie Y_Q. Ν ΝΡ \ ΄ 
αἴτιον τοῦ ἐνεργείᾳ τό τε αἰσθητὸν χαὶ ἢ αἴσϑησις᾽ χαὶ ὅτι χατὰ λόγον 
Lg t οὐχ ἔξω. GAN ἐν τῷ αἰσϑανομένῳ ἣ ἀμφοῖν ἐνέργε αἱ χαὶ ἅμα χαὶ οὐχ ἔξω, ἐν τῷ μένῳ ἣ awe ἔργεια χαὶ 

΄, ~ wv Ud a 

τελειότης. χαὶ προσήχει μὲν χαὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις τὸ χεφάλαιον " χεχίνηται 
δὲ ἐν τῷ τρίτῳ διὰ τὸ τὴν χατὰ λόγον ὑπόστασιν τῆς αἰσϑήσεως ἐν τῷ 50 

ry 

> ~ of ΄ Ὁ > ~ ~ ~ 

λογικῷ ζῴῳ ἐμφαίνεσϑαι, τὸν δὲ σχοπὸν εἶναι τῷ τρίτῳ περὶ τῆς λογιχῆς 
4 

Cwr7, fav δέ σιν εὐθὺς ἀργόμενος τοῦ χεφαλαίου xal τὴν αὐτὴν εἶναι Ἢς. μ ξ φησιν svvus ἀρχόμξνος χεφ f Ἢν ctv 
~ c 4 ΄ ~ 3) ~ \ ~ oY Yd Pe a, \ Q\ 

Tw UTOXEULEVO) THY TE TOV αἰσθητοῦ χαὶι τὴς αἰσϑήσεως EVEPYELAY , TO OF 

5: > X\ ead Xe \ ¢ ΄ INET, Ne δι ταν ἊΧ te Nae ᾿ εἶναι οὐ τὸ αὐτό. ἢ γὰρ Exatépac ἰδιότης διάφορος. ἐνέργεια | δὲ τῆς μὲν ὅϑν 

αἰσϑήσεως., ὅταν αἰσϑάνηται, τοῦ δὲ αἰσϑητοῦ οὐχ ὅταν χρῶμα ἣ ὅταν 
ν 

ε ΄ ἘΣ 

ψόφος ἢ, ἀλλ᾽ ὅταν αἰσϑητόν, ἵνα ὡς αἰσϑητὸν ἐνεργείᾳ ἢ. συντρέχει 
ae ty \ > a & ve > \ _ ) 2 l4 ~ 2 ΄ 2 νι γὰρ πάντως τὸ xat ἐνέργειαν αἰσϑητὸν τῇ xat’ ἐνέργειαν αἰσϑήσει, ἐπειδὴ 
χαὶ πρὸς ἄλληλα λέγεται, ὡς χαὶ τὸ ἐνεργεία διπλάσιον τῷ ἐνεργείᾳ ἡμίσει PS σύ EOS seh ΞΕ ΟΞ BUSTS Tht 
χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν πάντα τὰ πρός TL, χαὶ ἐπειδὴ πᾶσα ἣ ἐνεργείᾳ γνῶσις 

χατὰ τὸν ὅρον ἵσταται τοῦ γνωστοῦ, ὡς τελειουμένη ual χαραχτηριζομένη 5 

xat αὐτό, οὐχ ἀπολλῦσα τὸ οἰχεῖον τὸ εἶναι γνῶσις, ἀλλὰ μένουσα χαὶ 
μάλιστα οὖσα τελεία γνῶσις ὅλη Gt ὅλης γίνεται τὸ γνωστόν, ἑτέρου μὲν 
τοῦ γνωστιχοῦ ὄντος ἰδιώματος παρὰ τὸ γνωστόν, ἐφιεμένου. δὲ χαὶ πρὸς 

αὐτὸ ἱεμένου χαὶ ὅταν τύχῃ χαταδραττομένου χαὶ δι᾿ ὅλου ξαυτοῦ ἐγχολ- 

πιζομένου πρὸς αὐτό, ὡς εἶναι ἄμφω Ev, διὰ μὲν τὸ διάφορον τῆς ἰδιό- 

τητος ἄμφω ὄντα χαὶ δύο (ἑτέρα ἣ γνωστικὴ χαὶ ἑτέρα ἢ τοῦ γνωστοῦ). 10 
ὌΝ es \ σ σ διὰ δὲ τὴν ἕνωσιν ἕν. 

ρ. 425027 Λέγω δ᾽ οἷον ψόφος ὃ κατ᾽ ἐνέργειαν. 

᾿Ενεργοῦντα ψόφον οὐχ ὡς ψόφον ἁπλῶς λέγων, ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο 18 

ὡς αἰσϑητὸν ψόφον" οὗτος γὰρ εἰς ταὐτὸν εἶσι τῇ χατ᾽ ἐνέργειαν dung, 
\ > pl δὲ Ni hes > \ \ > id v \ 3 δ ἐπεὶ ἐνδέχεται χαὶ ψόφον εἶναι χαὶ μὴ ἀχούεσϑαι. ἔστι γὰρ ἀχοὴν 1s 

ἔχοντα μὴ ἀχούειν φησί. 

4 > BAY p. 425029 Kat td ἔχον ψόφον οὐχ ἀεὶ ψοφεῖ. 

"Exov ψόφον εἰπὼν τὸ ἤδη ἠχοῦν, ὡς 6 πληττόμενος χαλχός, ψοφεῖν 
ἊΧ > Ig σ ig \ > ~ Q.X ΩΣ 

ὃὲ λέγων, ὅταν ὡς ἀχουστὸς ἐνεργῇ- διὸ χαὶ ἐπάγει" 

ρ.42ῦυ99 Ὅταν δὲ ἐνεργῇ τὸ δυνάμενον ἀχούειν χαὶ ψοφῇ τὸ 
δυνάμενον ψοφεῖν, τότε ἣ xat ἐνέργειαν ἀχοὴ ἅμα γίνεται 2 

χαὶ ὃ xat ἐνέργειαν ψόφος. 

i! X Q7 ~ ~ > ΑΝ \ ~ ΄ 

Τὴν μεν οὐνᾶμιν TOU ψοφεῖν αποοιοοὺς χαὶι τῷ LATO πληττομένῳ 

27 χαλχῷ χαὶ τῷ πληττομένῳ μὲν οὐχ ἐξαχουομένῳ δέ, ψοφεῖν δὲ αὐτὸν χαὶ 

12 αἰσϑητὸς A 15 ἣ om. ἃ 



192 SIMPLICII IN L. DE ANIMA III 2 (Arist. p. 425029. 42641. 2] 

ἐνεργητικὸν φέρων ῥῆμα ἐπὶ tod ἐξαχούεσϑαι. dt ὧν τὴν μὲν δυνάμει ὅϑν 

αἴσϑησιν χαὶ τὸ δυνάμει αἰσϑητὸν χεχωρισμένα χαὶ οὐχ ἅμα ὄντα ἔδειξεν, 

τὰ δὲ ἐνεργοῦντα ὡς αἴσϑησιν xat αἰσϑητὸν ἅμα. 

p. 42621 Ὧν εἴποι ἄν τις τὸ μὲν εἶναι ἄκουσιν, τὸ δὲ ψόφησιν. 

5 ἼἜἌχουσιν μὲν τὴν ἀχουστιχὴν ἐνέργειαν, ψόφησιν δὲ τὴν ἀχουστὴν rf 

ἀχουστή. ἵνα δὲ σαφέστερον τοῖς ἑξῆς παραχολουϑήσωμεν, ὑπομνηστέον, 
c > \ > Dee 4 cw \ 7 Q~ ¢ \ 

ὡς εἰ τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν τελειότερον tod χατὰ δύναμιν, δῆλον ὡς xat ἣ 

‘ 

b) \ ~ Ὁ ΄ \\ \ > ’ λὺ \ \ \ Ἁ 

αἰσϑητὸν τοῦ δυνάμει. τὸ γὰρ ἐνεργείᾳ ζωτικὸν χαὶ χατὰ ζωὴν γνωστιχὴν 
‘ 

ἐνεργοῦσα αἴσϑησις τῆς μὴ ἐνεργούσης. χαὶ ἔτι σαφέστερον τὸ ἐνεργείᾳ 

10 ὑφιστάμενον, εἰς ταὐτὸν ἰὸν τῇ αἰσϑήσει, ζωῇ οὔσῃ γνωστικῇ, χαὶ οὐ δήπου 
\ wv ~ ~ NA Ὰ > X ~ , YW. PND » \ \ 

τὸ ἄζων tod ζωτιχοῦ ἢ τὸ ἀτελὲς τοῦ τελείου αἴτιον. οὐδὲ apa τὸ χατὰᾶ 

δύναμιν αἰσϑητὸν τοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν. ἀλλὰ δῆλον ὡς καὶ τὸ αἰσϑητὸν 

τελειοῦται χαὶ εἰς ἐνέργειαν χαϑίσταται ὑπὸ τῆς αἰσϑητιχῆς ψυχῆς, αὐτῆς 

χαὶ τὸ τοῦ αἰσϑητοῦ προβαλλούσης εἶδος ἀφ᾽ ἑαυτῆς μέν, ἀλλὰ πρὸς τὴν 

15 προβολὴν ἐγειρομένης ἐχ τῆς ἐγγενομένης τῷ αἰσϑητηρίῳ χινήσεως ὑπὸ 

τοῦ αἰσϑητοῦ, διὰ τὸ μήτε παντελῶς εἶναι χωριστὴν σωμάτων τὴν αἰσϑη- 
A ΄ ΄ x \ > \ > lf ») \ \ \ ~ aC 

τικὴν ζωήν, μήτε πρὸς τὸ αἰσϑητὸν ἀμέσως, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἐν τῷ αἰσϑη- 
ff \ 4 N \ el αὶ \ ὃ - ΄ f 

τηρίῳ ζωτικὸν πάϑος ἢ παϑητιχὸν ἐνέργημα τὸν οἰχεῖον προβάλλειν λόγον, 

συμμέτρως πρὸς αὐτὸ συναρμοζομένην καὶ συμμέτρως ἐξ αὐτοῦ εἰς τὴν 

20 τῶν λόγων προβολὴν ἐγειρομένην πόρρω γὰρ τὸ ἔξω χείμενον. 

Nee 

p. 42602 Et δή ἐστιν ἣ χίνησις καὶ ἣ ποίησις καὶ τὸ πάϑος ἐν 

τῷ ποιουμένῳ χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Ποιητιχὸν μὲν λέγει τὸ δυνάμει αἰσϑητόν, κινούμενον ὃὲ καὶ πάσχον 

χαὶ ποιούμενον τὸ δυνάμει αἰσϑητιχόν- ἐν ᾧ καὶ τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑη- 

τῷ or τὸν xat τὴν xar’ ἐνέργειαν ὑπάρχειν αἴσϑησιν. ph yap ἐν τῷ ποιοῦντι 

ἢ ἐν τῷ χινοῦντι εἶναι τὴν ποίησιν ἢ τὴν χίνησιν;, ἀλλ᾽ ἐν τῷ πάσχοντι 

χαὶ χινουμένῳ, ὡς ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀκροάσεως παραδέδοται" διὸ 

τὸ χινοῦν μὴ πάντως χινεῖσϑαι, ὡς οὐχ ἐν αὐτῷ τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ οὔσης χι- 

νήσεως. οὕτως οὖν καὶ ὃ ψόφος, ὡς αἰσϑητὸς δηλαδή, καὶ ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν 

80 ἀχοὴ ἐν τῇ χατὰ δύναμιν ἔσται αἰσϑήσει, ἐν τῇ τέως δηλαδὴ χατὰ δύναμιν 

οὔσῃ; ἐπειδὰν δὲ δέξηται, ἐνεργείᾳ γινομένῃ. τίς οὖν ἢ ποίησις χαὶ ἢ χί- 

νησις, ἧς τὸ αἰσϑητὸν ποιητικόν; οὐ δήπου 7 χατ᾽ ἐνέργειαν γνῶσις, οὐδὲ 

ἢ xan ἐνέργειαν αἴσϑησις. ἣ γὰρ ποίησις ἢ αὐτὴ τῇ πάϑῃ" οὔτε δὲ 

πάϑη οὔτε χίνησις, ἀλλ᾽ εἴδη xat ἐνέργειαι καὶ τελειότητες, οὔτε τὸ ἄζων 

35 τῶν ζωτιχῶν ὑποστατιχόν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ παϑεῖν τι det τὸ αἰσϑητήριον σω- 

ΝΞ 
25 

80 

35 

42 

50 

4 ὧν εἴποι] ὥστε xat φήσειεν a 7 ἡ om. A 15 ἐγειρομένης correxi: ἐγειρο- 

μένη Aa 19. 20 συναρμοζομένην — ἐγειρομένην seripsi: συναρμοζόμενον --- ἐγειρόμενον Aa 

21 δὲ a 22 ποιουμένῳ] χινουμένῳ a 27 ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσιχῆς] Phys. Γ 3 

31 ἡ χίνησις χαὶ ἡ ποίησις ἃ 
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> ματιχὸν πάϑος χαὶ χινηϑῆναι ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, ἐφ’ ᾧ ἣ αἰσϑητιχὴ 53v 
ἐγείρεται ψυχὴ εἰς προβολὴν τῶν οἰχείων τῷ AVE πάϑει λόγων, 
xa od | χαὶ ἢ χατ᾽ ἐνέργειαν αἴσϑησις χαὶ τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑητόν ὕ4: 
ἐστιν, ποιητιχὸν μὲν τὸ δυνάμει αἰσθητὸν τῆς ἐν τῷ ὀργάνῳ σωματιχῆς 

5 πείσεως, παϑητιχὴ δὲ ἢ χατὰ δύναμιν αἴσϑησις χατὰ τὸ ὄργανον χαὶ τὴν 

τούτου ἔξωϑεν σωματιχὴν χίνησιν, ἐπεὶ ἢ ἐπὶ τῇ Ὁ ει χαὶ τῇ πείσει 

ἐνέργειά τε χριτιχὴ χαὶ ἢ τοῦ γνωστοῦ τελειότης χαὶ τὸ ἄνευ ὕλης τοῦ 

Ἱνωστοῦ ἐν τῇ ζωῇ εἶδος ἔνδοϑεν, χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἢ ψυχὴ ete δεομένη 5 
πρὸς τὴν ἐνέργειαν τῆς τοῦ ὀργάνου ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ πείσεως- ἐπειδὴ 

10 σωματιχὴ μὲν ἔξωϑεν αὐτῷ ἣ ἐγγινομένη χίνησις, αὐτὸ GE τὸ Caen 
ἅτε αἰσϑητικῶς ζῶν. οὐ πάσχει ὡς τὰ ἄψυχα, ἀλλ᾽ ἐνεργητικῶς πάσχει 

χαὶ ταύτῃ προχαλεῖται τὴν χαϑαρὰν τῆς αἰσϑητιχῆς ψυχῆς ἐνέργειαν. 

προσεχῶς χαὶ προσφυῶς προσαρμοζομένην τῇ ζωτιχῇ χινήσει. 

p.426a7 Διττὸν γὰρ ἣ ἀχοὴ χαὶ διττὸν 6 ψόφος. 10 

15 Διὰ τὸ ἐφ᾽ Exdtepa δυνάμει te χαὶ ἐνεργείᾳ ἀλλ᾽ ἢ μὲν ἀχοὴ χαὶ 18 
2 cig ἐ 

΄ 

ι 

Χ 
Σ ξ 

ὯΝ κὰν 2 ἌΣ ~ SHG ~ > WZ ¢ \ ? Z 
4 δυνάμει χαὶ qj evepyet y τῷ αἰσυτητιχῷ, 0 0 Yooos 0 εν XAT νερ- 

υ 

5 

ξ 

~ 5 ~ \ 5 ie ς \ 5 " ΟΣ en Tae 9 7 

χεῖᾶν sy τῷ αἰσϑητιχῷ χαὶ αὑτος" we γάρ αἰσθητὸς XAT εἐνεργξιᾶν EV TOUT 

z= ἡ δὲ χατὰ δύναμιν, ἔξωϑεν. 

ἡ Τὸ 

p- 426211 ᾿Αλλ᾽ ἐπ᾽ ἐνίων μὲν χαὶ ὠνόμασται, οἷον ἢ ψόφησις 
20 χαὶ 7] ἄχουσις. 

Λχουσις μὲν 4 χατ᾽ ἐνέργειαν ἀχοή. ψόφησις δὲ ὃ χατ᾽ ἐνέργειαν 26 τ En" ete ΒΕ SEBO 
αἰσϑητὸς ψόφος. ἐπὶ ὃ 

~ 4, τοῦ χατ᾽ ἐνέργειαν ὁρατοῦ χαὶ τοῦ γευστοῦ ἐχλείπει 

nat ἐνέργειαν γνῶσις ὠνόμασται χαὶ ἐπὶ τούτων, 
τ ὥ“ 

τὸ ὄνομα, ϑάτερον ὃὲ 
ὅρασις χαὶ γεῦσις. χαλῶς ὃὲ χαὶ ἐναργῶς χἀχεῖνο Suet yo τὸ ἅμα 
οτος χαὶ SE ah ὄντα χαὶ ὑπο τὰ χατ᾽ ἐνέργειαν Beni bo or 

τε χαὶ αἰσϑητιχά, ἐπειδή. εἰ χαὶ τῇ ἰδιότητι ἕτερα τὸ eee) τε χαὶ 30 
5 

ὉΣ 

Ie 5 2} ¢ > - 2 ~ ΄ αἰσϑητιχόν. ἀλλ᾽ αἱ cage ἐνέργειαι τῷ ὑποχειμένῳ μία. ὑπὸ ὃὲ τῶν 

o- wag ey χαὶ τὸ δυνάμει atatedys οἷον αὐτὸ τὸ χρῶμα χαὶ ὃ ψόφος, 

ἠξιοῦτο ἐν τῷ αἰσϑητιχῷ Be στ σο σι χαὶ ἄνευ τῆς ἐνεργούσης atone 

30 μὴ εἶναι. οὐχ ὀρϑῶς τοῦτό ye° ἐπὶ yap τῶν χατ᾽ ἐνέργειαν ἀληϑὲς μόνων. 

| p. 426227 Et δ᾽ 4 συμφωνία φωνή τίς ἐστιν. 

Καλῶς μοι δοχεῖ ὃ Πλούταρχος ἐπιστῆσαι, ὡς τὸ ἐν τῇ δευτέρᾳ 29 
συλλαβῇ ἦτα οὐχ ἔστιν dpdpov, ἀλλὰ συνδέσμου μέρος, ἵνα μὴ τρία ἀλλὰ 40 
δύο μέρη λόγου ἢ τὸ εἰ δή, καὶ ἵνα ἣ τὶς φωνὴ ὑποχείμενον ἢ, κατηγο- 

35 ρουμένης τῆς συμφωνίας, χαὶ ὃ λόγος ἀπὸ τοῦ χατηγορουμένου ἄρχηται. 

χαὶ τοῦ προχειμένου συλλογισμοῦ ἐχ τριῶν συγχειμένου προτάσεων οὕτως" 

18 ἣ scripsi: 7 Aa 31 δ᾽ ἡ] δὴ vult Simplicius, v. 32 566. 34 ἣν a 
= 5 Β 9 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 15) 



194 ; SIMPLICI IN L. DE ANIMA III 2 [Arist. p. 420 421] 

quar? ἐνέργειαν ἀχοὴ ἢ χατ᾽ τ τ ἐστι φωνή᾽ ἣ κατ᾽ ἐνέργειαν φωνὴ b4r 

aoe Oa ἢ πᾶσα συμφωνία λόγος ἐστίν: ἢ χατ᾽ ἐνέργειαν ἄρα 

ἀχοὴ λόγος ἐστί: πρώτη ἔχχειται τῶν pee 7 Besn, ἀπὸ TOD agit 

ϑένου ἀρχομένη. ὅτι μὲν οὖν ἢ ua ἐν Hye τ ἢ χα gio 45 

φωνή ἔστιν ὡς pla χαὶ ἢ αὐτή, διότι τῷ ὑποχειμένῳ, ἔστι δὲ οὐχ ὡς at 
or 

αὐταὶ ἕτεραι οὖσαι χατ᾽ ἰδιότητα, ex τῶν ἄρτι προειρημένων γνώριμον. 

χαὶ ἀληϑὴς ἄρα ἢ ἀξιοῦσα πρότασις, τρόπον τινὰ τὴν αὐτὴν εἶναι τὴν xa’ 

ἐνέργειαν φωνήν τε καὶ ἀχοήν. ὅτι δὲ χαὶ τὴν SUPE, χαλῶς χατηγορεῖ 

τῆς τινὸς φωνῆς, τουτέστι τῆς χατ᾽ ἐν το ΟΣ ἂν ἐχ τοῦ ἐπιτεινο- 
΄ ~ FS \ ΄ δ. εἰ Ψ' ἐν Ἀ κ 

10 μένων τοῦ ὀξέος χαὶ βαρέος ἀπόλλυσϑαι τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν φωνήν μὴ γὰρ 50 

Ἰίνεσϑαι ἀχουστὴν ἢ τὴν ἄγαν ὑπ) ἢ τὴν ἄγαν ὀξεῖαν, τῆς ἄγαν ὀξεία 

χαὶ φϑειρούσης τὴν 7 ὡς τὴν ὄψιν τῆς ἄγαν λαμπρότητος, ἐπὶ ὃ 

ας 

ὲ 

τῶν λοιπῶν αἰσϑήσεων xat τῆς ὅλης τοῦ ζῴου φϑειρομένης συστάσεως, 

ἐναργῶς μὲν ὑπὸ τῶν ἐπιτεταμένων ἁπτῶν χαὶ τῶν πληχτικῶν χυμῶν, 

15 ἤδη δὲ χαὶ ὀσμῶν τινων, ὁποῖαι ἐν τοῖς Χαρωνείοις. nal | ἑχάστην οὖν ὅ4ν 

τὸ xan’ ἐνέργειαν αἰσϑητὸν ἐν συμφωνίᾳ τινὶ εἶναι βούλεται τῶν ἄχρων. 
X 

ὥστε μὴ ἐλλείπειν μήτε ὑπερβάλλειν, ἔχεν δὲ μέσως πως" τοῦτο γὰρ 
. τι 

ray ἢ συμφωνία, οἷον χρᾶσίς τις οὖσα τῶν dxpwv, ὀξέος μὲν χαὶ βαρέος ἐν 

ἀχοῇ, λαμπρότητος δὲ ual ἀμυδρότητος ἐν ὄψει, χαὶ ἐν ἑχάστῃ τοῦ xa 

90 ἑχάστην πληχτιχοῦ χαὶ τῆς οἰχείας πο oats: εἰχότως ἄρα χαὶ τῆς χατ᾽ 

ἐνέργειαν φωνῆς, ἐπ χαὶ παντὸς τοῦ χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑητοῦ, τὴν συμ. 5 

φωνίαν χατηγορεῖ. ἢ 6& μεγίστη τῶν τριῶν προτάσεων λόγον εἶναι τὴν 

SUEY ἀξιοῖ, ὡς χατά τινα λόγον ἐπιτελουμένην Ex τινων HER reo 

ets ἑνός τινος ἀποπλήρωσιν. προηγεῖσϑαι vee ἀνάγχη area τινα αἰτίαν. 

εἰ ἕν τι dx πλειόνων ἀποτελεῖσϑαι μέλλοι, εἴτε τοῦτο εἴτε τεχνικόν. ἐν 

ὅρῳ γὰρ πάντως τὸ ἕν χαὶ ἐν τελειότητι τὸ χυρίως ἕν: ἀλλὰ τὸ μὲν σω- 

υστιχὸν ἕν ὡς τέλειον χαὶ ὡρισμένον, οἷον q τῶν χορδῶν συμφωνία ἢ ἢ 10 

λίϑων τε χαὶ πλίνϑων χαὶ ξύλων εἰς οἴχου χατασχευὴν εὐάρμοστος σύνϑεσις. 

χατὰ τὸν τεχνιχὸν ppb vy, λόγον; ὡς ἣ ἐχ τῶν Eran στοιχείων τῆς 

80 σαρχὸς γένεσις χατὰ τὸν φυσιχόν" ἣ δέ γε sepa nav ἐνέργειαν συμφωνία, 

τὸ ἄνευ, ὕλης οὖσα τοῦ αἰσϑητοῦ εἶδος καὶ εἰς τὸ ἀμερὲς συναιρουμένη. 

οὐδὲ χατὰ λόγον ἔτι, ἀλλὰ χαὶ ὅρος χαὶ λόγος καὶ τελειότης. οὐχοῦν χαὶ 

ἢ χατ᾽ ἐνέργειαν ἀχοὴ unt πᾶσα αἴσϑησις, ἣ αὐτὴ τῷ ὑποχειμένῳ οὖσα 

τῷ αἰσϑητῷ, λόγος ἔσται χαὶ ὅρος χριτικός" οὐ γὰρ ἂν εἰς ταὐτὸν ἴοι τὸ 10 

35 ὁριζόμενον τῷ ὅρῳ οὐδὲ ἔτι μᾶλλον τὸ ἀόριστον, ἀλλὰ λόγος λόγῳ χαὶ 
ὅρος ὅρῳ. πᾶσα ἄρα αἴσϑησις λόγος, ἐνεργητικὸς μὲν ἢ xat’ ἐνέργειαν, 
ἢ δὲ ταύτης προβλητιχὴ ὃ οὐσιώδης λόγος ὡς τὸ ἄνευ ὕλης εἶδος χαὶ ὡς 

τὸ aoe ee χαὶ Ἔτσ ὙΠ ρον ται λόγος ἀλλ᾽ οὐχ 

os: ἐπειδὴ ψυχή τις χαὶ ἢ αἰσϑητικὴ οὐσία, μετὰ δὲ τὰ εἴδη ἢ ψυχὴ 
40 χαὶ ἀνελιττομένη ἐστὶν οὐσία, πρὸ τῶν μεριστῶν μέν, οὐ παντελῶς δὲ 90 

ἀμέριστος χαὶ δευτέρως οὖσα αἰτία. χαὶ τὶς λόγος, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς: ἁπλῶς 

ap μᾶλλον ἢ διανοητιχή, ἢ δὲ αἰσϑητικὴ τὶς διὰ τὴν ὕφεσιν χαὶ τὴν σὺν 

11 μήτε ἐλλείπειν ἃ 21 χαὶ] γὰρ ἃ 34 τῷ ante αἰσϑητῷ om. ἃ 
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τῷ σώματι ἐνέργειαν. δῆλον GE ὡς χαὶ εἶ 
3 I~ Ἐπ τ εἰδῶν. χαὶ διὰ 

~ \ ΄ (2 

τοῦτο xat φϑείρει ἕκαστον eet oe εἰς τὸ ee δρῶν χαὶ 

ς ἐστι χαὶ πολὺς ἑχάστη αἴσϑησις 54v 

λόγος, τοσοῦτος ay, ὅσων τὸ αἰσϑητὸν αὐτῆς π 

ἀνεπιτήδειον ἐργαζόμενον πρὸς τὴν τοῦ λόγου ὑποδοχήν... τῇ γὰρ τοιᾷδε τῶν i ie i f t 
, ΄ - ΄ >, ~ 5 στοιχείων χράσει συμμέτρως Exdoty ζωὴ ἐγγίνεται. ἥ te ὡς ζωτιχὸν αὐτὸ 2% 

εἰδοποιοῦσα ὄργανον χαὶ ἣ ὡς ὀργάνῳ χρωμένη. ἣ δὲ τοῦ αἰσϑητοῦ ὑπερ- 
ολὴ φϑείρει τὴν σύμμετρον τοῦ ὀργάνου χρᾶσιν χαὶ διὰ τοῦτο χωλύει χαὶ Τ 7 

τὴν τῆς αἰσϑήσεως δι᾿ αὐτοῦ ἐνέργειαν, ὡς λόγου τινὸς ὄντος τῆς 
αἰσϑήσεως, οὐ σχέσεως χαὶ οἷον ἁρμονίας τῶν χιρναμένων στοιχείων (δέ- 

10 δειχται γὰρ ὅτι ἀδύ ἁρμονίαν εἶ Wy ψυχήν), ἀλλ᾽ οὐσίας χατὰ hoy ειχται γὰρ ὅτι ἀδύνατον ἁρμονίαν εἶναι τὴν ψυχήν), ἀλλ᾽ οὐσίας χατὰ λόγον 
οὐσιωμένης χριτιχὸν τῶν αἰσϑητῶν χαὶ χρωμένης οἰχείως ξαυτῇ χατεσχευασ- 30 

μένῳ ὀργάνῳ. 

p- 42603 Διὸ χαὶ ἡδέα μέν. ὅταν εἰλιχρινῇ καὶ ἀμιγῆ ὄντα ἄγηται 
εἰς τὸν λόγον. 

15 Ὅταν πρότερα ἄμιχτα ὄντα ἄγηται κατά τινα πρὸς ἄλληλα ἁρμονίαν a 
εἰς τὴν τοῦ ἑνὸς λόγου οἰχειότητα. εἰπὼν δὲ χαϑόλου τὴν αἰσϑητὴν 35 

συμφωνίαν ἐν μίξει εἶναι, χαὶ οὐχὶ ἐν ἀχοῇ τὸ ὀξὺ ἢ τὸ βαρὺ ἄμιχτα 
ἁφῇ, τὸ ϑερμὸν ἢ τὸ ψυχρόν, τὰ dupa δηλαδή. ἀλλὰ ἐν τῇ 

τούτων μίξει, ἀντὶ δὲ τοῦ wenn χαὶ ψυχροῦ τὸ ἐπ ρ ουτον χαὶ Ψυχτὸν 

90 εἶπε, τὰς ὅλας σημαίνων τὰς ἄχρως τῷ ϑερμῷ ἢ τῷ ψυχρῷ χαραχτηριζο- 

νας. ταῦτα δὲ εἰπὼν ἐπιφέρει" Ἔ On 

p. 4267 Ἡ δὲ αἴσϑησις ὃ λόγος. 

Τουτέστιν ἣ χριτιχὴ ἀμέριστος ἐνέργεια χαὶ οὐσία τῆς τοιαύτης ἐνερ- 40 

γείας σὺν τῷ ὀργάνῳ οὔσης προβλητιχή. 

τῷ en p. 42607 Ὑπερβάλλοντα δὲ ἢ λυπεῖ ἢ φϑείρει 

Τὰ αἰσϑητὰ δηλαδή, λυποῦντα μὲν ἐν τῇ κατὰ βραχὺ παρεχβάσει, 

φϑείροντα δὲ ἐν τῇ ἐπιτεταμένῃ. 

p. 4268 Ἑχάστη μὲν οὖν αἴσϑησις τοῦ ὑποχειμένου αἰσϑητοῦ 

ἐστιν. ὑπάρχουσα ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ q αἰσϑητήριον. 45 

30 Βούλεται μὲν ἐπὶ τὴν χοινὴν χαλουμένην ἀναβῆναι atotyow, μίαν 

οὖσαν πάντων τῶν αἰσϑητῶν χαὶ ταύτῃ τὸ ἐξαίρετον ἔχουσαν, ὅπερ σα- 

σόμεϑα ἐχ παραϑέσεως τῶν πέντε, ἑχάστης ἰδίᾳ ϑεωρουμένης 
᾿ , . >) “Φψ 

περὶ ἕν τι ὑποκείμενον γένος χαὶ οὐ περὶ πάντα. διὸ χαὶ αὐτὸ τοῦτο 

11 ἑαυτῇ correxi: ἑαυταῖς Aa 13 ἄγηται ante εἱλιχρινῇ ἃ 20 ἄχρας ἃ 24 οὖσα ἃ 

20 τὰ αἰσϑητὰ om. ἃ 

13 
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~ 

pou ἔμνησεν. ἵνα τὸ διάφορον ge αὐτὰς τῆς χοινῆς εὐεπίγνωστον ἢ. οὐχ 54y 
οὕτως ἐχούσης τὸ διάφορον, ὡς ἰδίου τινὸς ὑποχειμένου παρὰ τὰς πέντε 

γνωριστιχῆς, ἀλλ᾽ ὡς χατὰ τὴν χοινωνίαν πασῶν ἑστώσης χαὶ χατὰ τὸ χοινὸν 
- ᾿ ΄ dX SOX 97% ¢ 7 > , 5 ) χα" Ἂς, 

πασῶν χριτιχὸν πέρας. διὸ οὐδὲ δύο at χρώματος αἰσϑήσεις, ἀλλὰ μία ἣ 

ὄψις: ἢ γὰρ χοινὴ xata τὴν ὄψιν, ὡς τοῦ χυμοῦ χατὰ τὴν γεῦσιν, ἀμφοῖν 

δὲ ὁμοῦ, μᾶλλον δὲ πάντων χατὰ τὴν ets Sy πασῶν ἀποπεράτωσιν. τὸ δὲ 
c ΄ 5 ~ 5 iA og Ie c 7, \ ~ “4 

ὑπάρχουσα ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ ἡ αἰσϑητήριον Exdoty μὲν τῶν πέντε 

2 

50 

τὸ | ἀχώριστον ἀποδίδωσιν. ἀλλ᾽ οὐ σωμάτων ἁπλῶς, ὡς ὃὲ αἰσϑητηρίων 55r 

τῶν ἤδη χαὶ ζώντων χαὶ τοιαύτην ζώντων ζωήν. ὡς τῇ αἰσϑήσει ὀργάνου 

τρόπον ὑπηρετεῖν. διὸ χαὶ οὕτως ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ Exdoty ὡς χρωμένη 

αὕτη γὰρ ἣ χυρίως αἴσϑησις, ἐπεὶ ἥ ye τὸ αἰσϑητήριον εἰδοποιοῦσα ἐν 
σώματι ὑπάρχουσα αὐτὸ δὴ τοῦτο αἰσϑητήριον αὐτὸ ἐργάζεται χαὶ συμ- 

; a ΩΣ Viale? Paces ee Pep ΕΙΣ τὶ a πάσχει TH σώματι χαὶ ἀπολείπεται τῆς χαϑαρᾶς ἐνεργείας, ἢ μέντοι yow- 
Me [4 ΄ -Ὁ Υ͂, , 3 ~ 14 μένη, ὡς ὀργάνῳ τῷ αἰσϑητηρίῳ χρωμένη. ἐνυπάρχειν αὐτῷ λέγεται. 

p- 486υ10 Kat χρίνει τὰς τοῦ ὑποχειμένου αἰσϑητοῦ διαφορᾶς. 

᾿Βνέργεια δὲ καϑαρὰ ἢ χρίσις, χαὶ αὐτῆς ψυχῆς ἀλλ᾽ οὐ σώματος" 
διὸ χαὶ εἰς εἶδος ἄυλον ἀποτελευτᾷ τὸ αἰσϑητόν. χαὶ ἔτι μᾶλλον τὸ ἐξῃ- , | | 

ρημένον τῆς αἰσθητικῆς ψυχῆς χαὶ τὸ χαϑ᾽ ξαυτὴν ἄνευ σώματος ἐνερ- 

γητικὸν παρέστησεν προσϑεὶς τὸ χρίνειν τὰς τοῦ ὑποχειμένου αἰσϑητοῦ δια- 

φοράς: ὥστε μὴ wovoy τὴν ὄψιν τοῦ λευχοῦ χαὶ υέλανος εἶναι χριτιχήν. 
i | ‘ i 

5) αἱ \ ~ \ yw 5 ww ΝΟ ~ σ \ 3D 4 Ἂν \ 

ἀλλὰ χαὶ τῆς πρὸς ἄλληλα αὐτῶν διαφορᾶς, ἥ τις. χαὶ ἀδιαιρέτου ἐστὶν 

ἐνέργεια, ὡς ἐρεῖ, χαὶ ἐν ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ χαὶ ἀπαϑής. πάσχειν γὰρ ἅμα 
τὰ ἐναντία ἀδύνατον. ἐ τ. ὃὲ οὐδὲν χωλύεται. οὐχοῦν SINGS ey 

εἰ ἔσται τοῦ το ον ὡς ὀργάνῳ τῷ Ἴδη ζῶντι χρωμένη πρὸς τὴν εἰ 

τὸ ἐνεργεῖν ἔγερσιν, ἐγερϑεῖσα δὲ xa αὑτὴν ἐνεργεῖ ὡς ἀσώματος, εἴ γε ae > f if 

ἀδιαιρέτου ἣ τῶν PEEL ἅμα χρίσις χαὶ ὡς ἀδιαιρέτοις αὐτοῖς ἐπι- 
βάλλουσα (εἴδη γὰρ ἄνευ ὕλης τὰ χατ᾽ ΕΠ αν αἰσϑητα) χαὶ τ τς 

ἐνεργοῦσα ἀμερίστως" ἐν γὰρ τῷ νῦν. μεριστὴ δὲ ἢ σωματιχή᾽ διὸ χίνησις 
Ce σῷ 2 eg oO Ρ, i= \ > \ 4 ΄ plat > \ \ ς \ 

ἢ τοῦ σώματος ἐνέργεια. χαὶ εἰ μὴ μόνη 7 ὄψις ἀλλὰ χαὶ αἱ λοιπαὶ τοι- 

αὖται, μειζόνως ἢ χοινή, ὡς χαὶ τὰς πασῶν ἐναντιότητας γνωρίζουσα ἐξῃ- 

ρημένως, χαὶ χαῦ᾽ πον ἕξει τὴν χριτιχὴν ἐνέργειαν, τὸ οἷον χέντρον 

οὖσα πασῶν. χαὶ τὸ ἑἕνοειδὲς αὐτῶν συναιρετιχὸν πέρας. 

σ \ A A \ Ἁ A \ ~ 

χαὶ TO λευχὸν xat TO γλυχὺ χαὶ ἕχαστον τῶν 
ἊΝ 

p. 426012 Ἐπεὶ 
αἰσϑητῶν πρὸς ἕχαστον χρίνομέν τινι xat αἰσϑανόμεϑα, ὅτι 

3 2 διαφέρει, ἀνάγχη δὴ αἰσϑήσει: atodyta γάρ ἐστιν. 

‘Exdotyy τῶν πέντε ὑπομνήσας ἄλλην ἄλλου εἶναι ὑποχειμένου αἰσϑη- 

5 

9 

10 

¢ 15 

τοῦ ἰδίου, ὅτι μία τις χαὶ xowh πάντων ἐστὶν αἴσϑησις δείχνυσιν ἐχ τοῦ 90 

4 οὐδὲ scripsi: οὔτε Aa 5 post ὄψιν desideratur τοῦ χρώματος γνωριστιχή χυμοῦ 

correxi: χοινοῦ Aa 15 post xptver add. yap A 22 ἐρεῖ p. 426 > 28 sqq. ὁ. ἐπεὶ 

δὲ χαὶ] ἐπεὶ δὴ Α 
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εἶναί τι ἐν ἡμῖν τὸ παραβάλλον xat ἕχαστον χρῖνον οὐ μόνον ὅτι τόδε τί ὕδτ 
ἐστιν, ἀλλὰ χαὶ ὅτι διαφέρει τῶν ἄλλων χαὶ τῶν ταῖς ἄλλαις ὑποχειμένων 

αἰσϑήσεσιν, οἷον τὸ λευχὸν τοῦ γλυχέος. οὐδὲ γὰρ ἄλλη τις τῆς ψυχῆς 

δύναμις ἢ τὸ διάφορον τουδὶ τοῦ λευχοῦ χαὶ τὸ διάφορον τουδὶ τοῦ γλυχέος 

ἡνωρίζουσα, ἀλλ᾽ αἰσϑητιχή. τῶν γὰρ αἰσϑητῶν ἀτόμων ἣ αἴσϑησις ἀντι- 

ληπτιχή. ἐπεὶ χαὶ ἢ δόξα μετ’ αἰσϑήσεως, ὅταν ὡς ἄτομα λέγῃ, ἣ δι 
αἰσϑήσεως, ἐὰν ἀπὸ τούτων ἐπὶ τὸ χαϑόλου ἀναδράμῃ, ἢ ὅταν xat τὰ ἄτομα 80 

λέγῃ, μετὰ φαντασίας ἐνεργοῦσα. 

p. 426015 “He καὶ δῆλον ὅτι ἣ σὰρξ οὐκ ἔστι τὸ ἔσχατον αἰσϑη- 

τήριον: ἀνάγκη γὰρ ἣν ἁπτόμενον αὐτοῦ χρίνειν τὸ κρῖνον. 

5 \ od ke ~ 5 i“ e f > - ~ ΄ 3 yv \ 

Οὐ περὶ tod ἁπτιχοῦ αἰσϑητηρίου 6 λόγος αὐτῷ νῦν, ὡς οὐχ ἔστι τὸ 
πρῶτον ἁπτιχὸν 7 σάρξ, ἀλλὰ φέρε τὸ περιχάρδιον πνεῦμα ἣ τὸ ὁποιονοῦν. 

Χ ‘ > \ o) 4 σ “ > δῷ 2 , ¢ ΄ ΄ > \ -» χαὶ γὰρ εἰ μὴ αὐτόϑεν ἅπτεται τοῦ αἰσϑητοῦ ἐχείνου ὡς ἢ σάρξ, ἀλλὰ 35 

σῶμα ὃν οὐχ ἂν χατὰ τὸ αὐτὸ μόριον τὰ διάφορα καὶ ἐναντία τῶν αἰσϑη- 
τῶν ἀναδέχοιτο maby: οὔτε οὖν σὰρξ οὔτε ἄλλο τι. ἰδίως οὖν ἐπὶ τῆς 

> \ 

σαρχὸς διὰ τί ἠξίωται; φαίνεται τοίνυν τὴν σάρχα μὲν ἀντὶ παντὸς εἰπὼ 
"σώματος, ἔσχατον δὲ αἰσϑητήριον οὐ τὸ ὄργανον ἀλλ᾽ αὐτὴν χαλῶν τὴν 

90 

90 

αἰσϑητικὴν ψυχήν, εἰς ἣν ἀποτελευτᾷ τὸ αἰσϑητόν, ἥ τις χαὶ τὸ χρῖνον. 

ἐπεὶ οὖν τὸ δύο τινῶν χαὶ πλειόνων τὸ διάφορον γνωρίζον τὰ δύο ἢ χαὶ 

πάντα ἅμα τε γινώσχει χαὶ οὐχ ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ μέρει, ἀλλὰ ἀδιαιρέτῳ Evt, 40 

δῆλον ὅτι σῶμα οὐχ ἔστι τὸ ἔσχατον χρῖνον. τὸ γὰρ σῶμα ἁπτόμενον 
xptvet, τουτέστιν ἑχάστῳ αἰσϑητῷ χατὰ διάφορα προσπῖπτον μέρη. ὡς τὰ 
ἁπτόμενα τῶν ὧν ἅπτεται χρίνει χατὰ τὴν ἑχάστου μέρους προσβολὴν 

ἐχεῖνο μόνον" διὸ ὅμοιον ὡς εἰ τοῦ μὲν ἐγώ, τοῦ δὲ σὺ αἴσϑοιο. 

ν».-420υ1τ Οὔτε δὴ χεχωρισμένοις ἐνδέχεται χρίνειν, 

᾿ l4 > , - ~ \ Coe rd \ ~ 5) ~ v ~ τ ~ Τουτέστι διαφόροις δεῖ yap ἕνί τινι χαὶ τῷ αὐτῷ ἄμφω δῆλα εἰναι, 47 
εἰ μέλλοι τῆς πρὸς ἄλληλα αὐτῶν συναισϑάνεσϑαι ἑτερότητος, διότι σχέσις 
ἘΝ ΚΕΝ ΣΝ ΤΣ ε ταὶ Zeer χοὶν νος ἢ) ote ean τις ἣ ἑτερότης, ἣ δὲ σχέσις χαὶ ἔστι χαὶ γνωρίζεται σὺν τοῖς πεπονθόσι 

τὴν σχέσιν. οὐ γὰρ ἂν ὅτι ἕτερον τὸ γλυχὺ τοῦ λευχοῦ λέγοι, εἰ μὴ Exa- 
D7. δ \ . ς ΄ > Nae. SN v \ ~ ee - τερον εἰδείη. δῆλον γὰρ ὡς ὃ λέγων, εἷς καὶ ὃ αὐτὸς dy, πρὸ τοῦ λέγειν 50 

χαὶ γινώσχει εἴτε αἰσϑητικῶς εἴτε νοερῶς. 

- / S ~ 

p. 426023 Ὅτι δ᾽ οὐδ᾽ ἐν χεχωρισμένῳ χρόνῳ, ἐντεῦϑεν. 

« \ > \ id > \ ¢ » / \ b) ,% a ied \ 

Ὡς yap εἷς χαὶ ὃ αὐτὸς ὃ ἄμφω λέγων τὰ ἀλλήλων ἕτερα, οὕτω χαὶ 
σ Ω , 7 \ \ \ / γ 2 ~ 4 Ὰ σ 

ὅτε ϑάτερον, χαὶ τὸ λοιπὸν λέγει, εἰτε ἐν μεριστῷ τινι Ypavy τὸ ἕτερον 
4 4 γνωρίζει, ἐν παντὶ αὐτῷ xal ϑάτερον γινώσχων, εἰ ὡς ἕτερα, ἀλλήλων ἐν ϑῦν 

5 ἀλλ᾽ ἡ αἰσϑητιχή ἃ 9 post ὅτι add. xat A 11 alsdytyptov) αἰσϑητοῦ a 

26 τινι Om. ἃ 91 χαὶ ante γινώσχει om. ἃ 
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σ > = ISN OF YW >} ~ ~ σ >) , \ Ὁ, ~ \ SNR Ὁ "» 

ὅλῳ αὐτῷ εἰδείη, εἴτε ἐν τῷ νῦν, ὅπερ οὐ χρόνος μὲν ἁπλῶς, TO GE ὅλον δδν 

τοῦτο ἀδιαίρετος χρόνος ὡς πέρας ὃν τοῦ χρόνου. αἰνίττεται δὲ ἴσως ὅτι 
Ὁ \ \ \ 4 De. > σ SEN ΄ at ψυχικαὶ χαϑαραὶ χαὶ τέλειοι ἐνέργειαι, xat? ὅρους ἀεὶ μεταβαίνουσαι, 

χαὶ ἐν χρόνῳ εἰσὶ τῷ ex τῶν νῦν ὡς ἐχ μονάδων ἀριϑμουμένῳ, ἀλλ᾽ οὐχ 
οἷος ὃ φυσιχὸς χρόνος ἐν συνεχείᾳ (ἐπὶ πλέον ὃὲ ἡμῖν περὶ τούτου ἐν τοῖς 
is τὴν Φυσιχὴν ἀχρόασιν εἴρηται)" οὐ γὰρ μεριστὴ ἣ χρίσις, ἀλλὰ τελεία ε 

δ, > 
ξ νέργεια, ἀλλ᾽ ἐν τῷ νῦν ὅλη ἅμα. 

p- 426026 Οὐ χατὰ συμβεβηχὸς τὸ ὅτε. 

"Exepov δηλονότι τὸ xa αὑτὸ (tod χατὰ συμβεβηχὸς χαὶ ἐπὶ ὄντων 

χαὶ ἐπὶ αἰτίων, ὡς ἐν τῇ Φυσιχῇ ἐἴρηται ἀχροάσει. χαὶ τὸ νῦν τοίνυν τῆς 
μὲν χαὶ νῦν γιγνομένης ναυμαχίας χαὶ νῦν λεγομένης χατ᾽ ἄμφω xa)’ 

αὑτὸ χατηγορεῖται: ἐὰν δὲ πρότερον γινόμενον νῦν λέγηται, xalP αὑτὸ μὲν 

ὡς λεγομένης τὸ νῦν κατηγορεῖται, τῆς δὲ ναυμαχίας αὐτῆς χατὰ συμβε- 
βηχός. οὐ γὰρ ὡς γινομένης νῦν, ἀλλ᾽ ὡς λεγομένης νῦν. ἀλλ᾽ ἥ γε 

αἴσϑησις οὐ τῶν προτέρων ἢ τῶν ἐσομένων, τῶν δὲ ἀεὶ παρόντων ὀῦΐσα 
ἡνωριστιχή, ὅτε λέγει τὴν ἑτερότητα τῶν αἰσϑητῶν. τουτέστιν ὅτε “χρίνει, 
ὡς χαὶ νῦν οὖσαν χρίνει ὡς μὴ κατὰ συμβεβηχὸς τῆς τῶν αἰσϑητῶν πρὸς 

ἀλλήλας ἑτερότητος τὸ νῦν xatyyopetotar, ᾿ ἐπειδὴ νῦν xptvetat, ἀλλὰ χαὶ 

αὐτῆς χαϑ᾽ αὗτό: ἐπὶ γὰρ τῆς μνήμης τὸ χατὰ συμβεβηχός. 

p. 426628 Ὥστε ἀχώριστον χαὶ ἐν ἀχωρίστῳ χρόνῳ. 

AA σα - s mG ~ e 4 i \ J 4 \ Das 5 ~ 
Et δύο τινῶν αἰσϑητῶν ἑτερότητα xptvor τὸ αἰσϑητικόν, TO αὐτὸ ἀμφοῖν 

> Ae fhe 5 = \ ‘Ne , - ) \ \ > - / >) ~ \ 

ἀντιλήψεται ob χατὰ διάφορα μόρια, ἀλλ᾽ ἑνὶ χαὶ ἀμερίστῳ ἀμφοῖν. χαὶ @n 

τοῦτο τὸ ἀχώριστον χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ χαὶ ἔστιν ἣ ἑτερότης. 
ἔστι δὲ ἐν τῷ νῦν, ἐπειδὴ χαὶ τῶν νῦν ὄντων ἢ αἴσϑησις. ἀλλὰ διὰ τί 

μὴ ἅμα ν On τ “ 2 = INN / é aD , X i \ ΄“ σ Qe7s ἐν μεριστῷ δὲ χρόνῳ; ἣ πάντως μὲν χαὶ οὕτως, ὅτι θάτερον 
χαὶ ϑάτερον, χαὶ ὅτε ἐστὶν ἢ ἑτερότης, τότε χαὶ γινώσχεται. πλὴν ἀμέ- 

ptatos οὖσα ἐνέργεια ἢ χρίσις χαὶ οὐ μεριστὴ οἵα χίνησις, οὕτως ἂν εἴη 
ἀχώριστος ὡς ἀδιαίρετος, χαὶ οὕτως ἐν ἀχωρίστῳ χρόνῳ ὡς ἐν τῷ νῦν. 

p. 426029 ᾿Αλλὰ μὴν ἀδύνατον ἅμα τὰς ἐναντίας χινήσεις χι- 
PEN) / 

νεῖσϑαι TO αὐτό. ἡ ἀδιο ν. χαὶ ἐν ἀδιαιρέτῳ όνῳ co ᾿ Jd» ἢ Ὰ αιρετο 5 cS ρ t χρο τ" 

Δείξας ὡς ἕν τὸ χρῖνον τὰ πλείω οὐ χατ᾽ ἄλλο χαὶ ἄλλο μόριον, ἀλλ᾽ 26 
ὡς ἀδιαίρετον χαὶ ἅμα. ὅταν τὴν πρὸς ἄλληλα αὐτῶν διαχρίνῃ ἑτερότητα, 

διὰ τούτων ἑπομένως τοῖς δεδειγμένοις ὅτι μὴ πάϑος μηδὲ χίνησίς ἐστιν 
ἡ αἰσθητικὴ χρίσις δεικνύει, ἀλλ᾽ ἐνέργεια καὶ τελειότης ἔνδοϑεν ἐγειρομένη. 

35 πάσχειν μὲν γὰρ τὰ ἐναντία πάϑη ἣ μεταβάλλειν εἰς τὰ ἀντιχείμενα ἅμα 

5 

10 

15 

20 

2 ὧν a 10 ἐν τῇ Φυσικῇ ἀχροάσει] Phys. A ὃ p. 186404 all. 21 αἰσϑητῶν post 

αἰσϑητικόν collocat a 24 νῦν ante ὄντων om. a 
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ἀδύνατον, Ott ἢ μαχητιχὴ xat ἐμποδιστιχὴ χαὶ ἀναιρετιχκὴ ἐναντίωσις ἐν ὕδν 
τοῖς πάϑεσι χαὶ ἐν ταῖς μεταβολαῖς" ἐνεργεῖν ὃὲ ἅμα ἀφ᾽ ἑαυτοῦ χατὰ 80 

τοὺς διαφόρους λόγους ἐν ἑαυτῷ τὰ ἐναντία οὐχ ἀδύνατον, ὅτι οὐχ ἔστι μα- 

τυ ἢ τοιαύτη ἐναντίωσις, ὅταν περὶ διάφορα τὰ δεχόμενα τὰς ἐναντίας 

5 ἐνεργείας Ἰίνηται, ὡς τὸ πῦρ ἅμα σχληρύνει μὲν τὸν πηλόν, μαλάττει δὲ 

τὸν χηρόν, χαὶ ἢ αἴσϑησις ἢ αὐτὴ ἅμα τὸ λευχὸν τοῦ χάρτου χαὶ τὸ 
μέλαν χρίνει τῶν γραμμάτων. διὸ αὕτη ἢ χρίσις ἢ αἰσϑητιχῇ οὐδὲ χίνησις 

35 ἢ αὐτὴ ἢ πάϑη ἢ ἔξωϑεν εἰσδοχή" οὐ γὰρ ἂν ἅμα τῶν ἐναντίων ἐγίνετο, 
ἐπειδὴ τρέπεσϑαι ἀντιχειμένως χαὶ διατίϑεσϑαι ἀδύνατον. ὑπὸ G& τοῦ γλυ- 

10. χέος χαὶ τοῦ “πικροῦ ἀντιχειμένως χινεῖται ἢ γλῶσσα" διὸ οὐχ ἂν ἅμα 

χατὰ τὸ αὐτὸ μόριον ὑπὸ τῶν ἐναντίων χινηϑείη" χατὰ διάφορα δὲ μόρια 

On’ αὐτῶν ταύτης πασχούσης, ἣ γευστιχὴ αἴσθησις, διὰ τὴν ἀμέριστον ἑαυ- 
τῆς οὐσίαν τοῖς διαφόροις τῆς γλώσσης μορίοις ἢ αὐτὴ ὅλη παροῦσα, ἐνεργεῖ 
τὴν περὶ ἄμφω χρίσιν xa? αὑτήν. 

ey ) Gx oO \ \ 5 ~ 58 \ > ΄ 15 p.427a2 “Ap οὖν ἅμα μὲν καὶ ἀριϑμῷ ἀδιαίρετον χαὶ ἀχώριστον 40 

τὸ χρῖνον, τῷ εἶναι δὲ χεχωρισμένον: 

> , Ἁ > \ , 5 ὦ ’ Ἃ Vv Q~ ‘\ 5 ,ὔ 

Λξιώσας τὸ αὐτὸ μένον ἀδιαίρετον wy ἄν ποτε χινηϑῆναι τὰς ἐναντίας 43 

χινήσεις ἢ παϑεῖν τὰ ἀντιχείμενα Tan, προσιέμενος τὸ ἀξίωμα ἀπορεῖ 
\ 

GUS, μἥποτε οὐ πάντῃ ἢ ἀδιαίρετον τὸ ὑπομένον τὰ ἐναντίχ. τῷ μὲν 45 

20 γὰρ ἀριϑμῷ χαὶ ἅμα ἔστω ἀδιαίρετον, ὡς ual ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ χαϑ᾽ 
ὅλον ἑαυτὸ τὰ ἐναντία δεχόμενον, τῷ εἶναι δέ, τουτέστι τῷ λόγῳ. διῃρη- 

μένον χαὶ τ OAT ἐπειδὴ repent αἱ δεχτιχαὶ τῶν ἐναντίων ἐν αὐτῷ 

δυνάμεις ὥστε i διαιρετὸν πείσεται τὰ ἐνάντία. χἂν οὖν πάϑος ἣ χίνησις 
χαὶ ἢ χρίσις ἢ, οὐ κωλυϑήσεται τὸ χρῖνον ἅμα τὰ ἐναντία χρίνειν, ἐπειδὴ τῷ 
λόγῳ ἣν Tee χατὰ πος χρῖνον ν λόγους, τόπῳ μὲν χαὶ ἀριϑμῷ τῷ or 

ἀδιαίρετον ov, ὡς ἕν καὶ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον᾽ ual)’ ὅλον ἑαυτὸ τὴν 50 

χαὶ τὰ πλείω πάσχον, τοῦ μὲν ἀριϑμοῦ τὸ ἕν δηλοῦντος, τοῦ δὲ τόπου τὸ 
ΩΝ \ \ Ὁ ΄ fe ~ pe an S - , ἐξ ~ ΓΑ , μηδὲ χατὰ τὰ διάφορα μέρη, τῷ δὲ εἶναι διαιρετόν, τουτέστι τῷ λόγῳ, 

διότι χατὰ τὰ εἴδη ual τοὺς λόγους ἢ ἑχάστων ὁρίζεται οὐσία. 

80 p. 4115 Ἢ ΠΟΥ οἷόν τε’ δυνάμει μὲν ies τὸ αὐτὸ διαιρετὸν xat 
2 ΄ > 

ἀδιαίρετον τὰ ἐναντία, τῷ δὲ ΕΝ οὔ, ἀλλὰ τῷ ἐνεργεῖσϑαι 

ετόν. ; ὌΝ = R oOo 

YAaZ ΄ \ ~ SAC ~ \ \ 5. τ ” ~ τ ter 

Αδύνατόν φησι τὸ τῷ ἀριϑμῷ ἕν χαὶ τὸ αὐτό, χἂν τῷ εἰναιϑῦ: 

γεργείᾳ. μόνον γὰρ δυνάμει ἅμα 
‘ 

we @2 ἢ pines τὰ ἐναντία ἅμα ee 

35 πρὸς τὰ ἀντιχείμενα τὸ αὐτὸ πεφυχέγαι δυνατόν, ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ ἐνεργείᾳ 
5" 

ἅμα δέχεσϑαι, ὅπερ τῷ εἶναι =r διὸ τῷ be a ίᾳ ey ἐξηγού- 
νι 

μενος ὅπως νῦν χρῆται, ἐπήγαγεν οὐ τῷ ἐνεργεῖσϑαι φήσας, ἵνα τὸ Tatas 

7 ob a 15 ae ἀχώριστον add. χρόνῳ a 31 χαὶ τὰ ἐναντία a 36 πρὸς τὰ 

ἀντικείμενα ex v. 35 iterata post δέχεσλαι add. A! 
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χαὶ τὴν χίνησιν δηλώσῃ. xal τοῦτο σαφέστερον καὶ διὰ τοῦ παραδείγματος ὅθι 

σημαίνει: τὸ. γὰρ λευχὸν χαὶ μέλαν παϑητικαί εἰσι ποιότητες. χαὶ ἔτι ὃ 
~ ΄ 5 ro, 

ἐναργέστερον συμπεραινόμενος TH πάσχειν αὐτῷ χέχρηται. 

p. 42728 Ὥστε οὐδὲ τὰ εἴδη πάσχειν αὐτῶν, εἰ τοιοῦτον ἢ at- 

+ 
σϑησις καὶ ἣ νόησις. 

Οὐ γὰρ αὐτὰ τὰ αἰσϑητὰ ἀλλὰ τὰ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν ἀναδέχεται ἢ 
αἴσϑησις χαὶ 7 νόησις. οὔτε odv τὰ εἴδη τοῦ λευχοῦ χαὶ μέλανος ἅμα 
πείσεται ἢ αἴσϑησις ἢ ἢ νόησις, εἰ τοιοῦτόν, φησιν, οἷον πάσχειν χαὶ ἔξωϑεν 

εἰσδέχεσϑαι, καὶ τῷ ἐνεργεῖσϑαι, ὡς αὐτὸς εἶπεν. ἐνεργείᾳ γὰρ dys 
΄ \ > , σ ἋἋ σ > d "γ΄ Ζ΄' ἋἋ o ? 

10 πάσχειν τὰ ἀντιχείμενα, ὥστε ἢ ἅμα En’ ἄμφω μεταβάλλειν ἣ ἅμα xat 10 

αὐτὰ διαχεῖσϑαι, ἀδύνατον. 

49709 "ARN ὥσπερ ἣν χαλοῦσί τινες στιγμήν. ἧ μία χαὶ 7 

δύο, ταύτῃ χαὶ διαιρετής- 

[4 ΄ 

Διὰ τοῦ χατὰ τὴν στιγμὴν παραδείγματος ἱχανῶς ἐνδείχνυται τό τε | ᾿ 

15 ἀπαϑὲς χαὶ τὸ ἐνεργητιχὸν τῆς αἰσϑητικχῆς χρίσεως, χαὶ π ός γε TO AU | | | | ’ ὶ 

OM. Os ριστον χαὶ ἐν ἀμερεῖ τῷ νῦν. τῶν γὰρ ἀμερίστων χαὶ at ἐνέργειαι ape- 
ρίστοι, ἐν μερισμῷᾷ δὲ πᾶσα“ χίνησις καὶ πάϑος ἅπαν" ἐν τροπῇ γάρ. διὸ 
τοῦ συναμφοτέρου χαὶ τὰ Toy χαὶ at λοιπαὶ μεταβολαί" μόνη ὃξ ἢ χύχλῳ 1 

φορὰ εἰ χαὶ μὴ τοῦ ἐνύλου, ἀλλὰ χαὶ ἥδε τοῦ εἰδοπεποιημένου" διὸ με- 
20 ριστοῦ, σώματος γάρ’ τὸ δὲ ἀμέριστον ἅπαν xa? αὑτὸ ἀμέριστον ἔχει 

χαὶ τὴν ἐνέργειαν, ἵνα, ὡς ἔστι, χαὶ ἐνεργῇ- ἣ στιγμὴ δὲ ἀμέριστος ἣ χαὶ 
ϑέσιν ἔχουσα, γραμμῆς οὖσα πέρας χαὶ τῇ τε πεπερασμένῃ συμπεριλαμβανο- 

σοῖς ~ = ‘ ΄ ye ας ἢ ~ \ Q? (oN Yrs yank 
μένη γραμμῇ; τῇ πηχυαίᾳ φέρε ἢ ὁποσῃοῦν, xat xa? αὑτὴν ἴδιόν τι εἰσά 
γουσα τὸ πέρας εἶναι χαὶ ἀρχή; ποτὲ μὲν ἄλλης οὖσα πέρας ἄλλης δὲ ἀρχή, 

25 πολλάχις δὲ δύο 7 χαὶ πλειόνων οὖσα ἀρχή τε χαὶ πέρας, ὡς τὸ τοῦ χύχλου 20 Θ 

χέντρον πασῶν τῶν πρὸς τὴν περιφέρειαν ἐξ αὐτοῦ γραφομένων. στιγμῇ 
τοίνυν ἢ αἰσϑητιχὴ ἀπείχασται ψυχὴ ὡς ἀσώματος μὲν xat ἀμέριστος οὐσία, 
χρωμένη ὃὲ μεριστῷ ὄντι τῷ αἰσϑητηρίῳ χαὶ σὺν ἐχείνῳ πάσχοντί τε χαὶ 

χινουμένῳ ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἐνεργοῦσα, διαφόροις. tod ὑποχειμένου σώ-, 

30 patos μορίοις τῶν διαφόρων προσπιπτόντων παϑῶν, χαὶ αὐτὴ xa? αὑτὴν 
ἐν τῇ ἐνεργείᾳ τῇ χριτικῇ, οὐκ οὔσῃ πάντῃ σωμάτων χωριστῇ, ἐπειδὴ χαὶ 2% 

εἰς ταύτην διὰ τῆς τοῦ ὀργάνου πείσεως τελευτᾷ, οὐ πάϑην οὖσαν οὐδὲ 

χίνησιν οὐδὲ τῶν ἔξωϑεν εἰσδοχήν, ἀλλ᾽ ἐνέργειαν ἀμέριστον ἔνδοϑεν προΐ- 
οὖσαν, οὐ ποιητικὴν ἀλλὰ γνωριστιχὴν τῶν αἰσϑητῶν χατὰ τοὺς προειλημ.- 

35 μένους αὐτῶν ἐν ἑαυτῇ λόγους, ποτὲ μὲν xa? ἕνα τινὰ ποτὲ 68 χατὰ 
ε 

πλείους, ὅτε χαὶ τὴν πρὸς ἄλληλα αὐτῶν γνωρίζει ἑτερότητα. δῆλον γὰρ 

7 οὔτε οὖν --- 8 νόησις om. a 12 καὶ ἢ] at A 13 χαὶ om. A 20 τὸ δὲ 

ἀμέριστον scripsi: τὸ δὲ μεριστὸν Aa 24 τῷ ἃ 30 ἐν αὐτῇ ἃ f ἢ 
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ἄνευ ὕλης τῶν αἰσϑητῶν ἵσταται εἴδη. ἐπεὶ οὖν πάσχειν μὲν χαὶ χινεῖσϑαι ὅθ: 
ἀντιχειμένως χαὶ εἰσδέχεσϑαι τὰ ἐναντία ἅμα ἐντελεχείᾳ ἀμήχανον, ἐνεργεῖν 80 
δὲ δυνατόν, ὃ τὸ ὑποχείμενον πρᾶγμα πῃ ἕν χαὶ δύο ποιῶν χαὶ ἀδιαίρετον 
χαὶ διαιρετὸν πρὸς μὲν τὸ ἅμα πάσχειν τὰ ἐναντία χαὶ ἐνεργεῖσϑαι οὐδὲν 

~ \ aX \ >) ~ \ A \ Cal ἐν \ σ — ἊΝ Zz ~ 

5 συντελεῖ, πρὸς OF τὸ ἐνεργεῖν. χαὶ γὰρ ἢ στιγμὴ ὅταν τῆς μὲν ἢ γραμμῆς 
ἀρχὴ τῆς δὲ πέρας, μία τε καὶ ἀδιαίρετος ὡς ἢ αὐτὴ ἄμφω ἐνεργοῦσα, 
χαὶ αὖ δύο χαὶ διαιρετὴ χατὰ τοὺς διαφόρους τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ πέρατος 80 

λόγους. οὕτω δὲ χαὶ ἢ αἰσϑητιχὴ ψυχὴ ἣ τὰ δύο αἰσϑητὰ ἅμα γνωρίζουσα 
μία μὲν χαὶ ἀδιαίρετος, ἐπειδὴ ual ἕν τὸ κρῖνον ἄμφω xat ἅμα: 7 δὲ 
> X ς , D\ ~ 5 ~ ~ , fed cs \ 10 διαιρετὸν ὑπάρχει, δὶς τῷ αὐτῷ χρῆται σημείῳ ἅμα, H xara 

~ ~ ~ [ > 

λόγους ἐνεργεῖ διαφόρους ἐν τῷ νῦν χαὶ dua, διότι οὐχ ἀδύνατον χαὶ τὰ 
ἀντιχείμενα ἅμα ἐνεργεῖν. 

p. 427213 Ἧι μὲν οὖν δυσὶ χρῆται τῷ πέρατι, δύο χρίνει, καὶ 40 
χεχωρισμένα ἐστὶν ὡς χεχωρισμένοις. 

16 Χρῆται μὲν τὸ χρῖνον, τὸ δὲ πέρας αὐτὴ ἣ αἰσϑητικὴ ψυχή. καίτοι 

τὸ χρῖνον ἢ ψυχή, ἀλλ᾽ ἐνεργοῦσα ἤδη, πέρας δὲ καὶ ὅρος χαὶ ἀμέριστος 
φύσις χατὰ τὴν οὐσίαν. τῇ OF αὐτῇ καὶ δυσὶ χρῆται χατὰ δύο ἱσταμένη 
τῶν αἰσϑητῶν εἴδη, ὅταν δύο ἅμα χρίνῃ, ἃ χεχώρισται τῷ λόγῳ χαὶ τῇ 
ἰδιότητι ἀλλήλων, ὡς χεχωρισμένοις ταύτῃ τὰς τῶν διαφόρων πραγμάτων 45 

20 γίνεσϑαι χρίσεις. 

p. 427214 “Hr δ᾽ ἕν, ἑνὶ χαὶ ἅμα: 
ἼΠΙ a \ ~ ~ ¢ aA / \ ,ὔ 2 \ bp] / is OE A ! X 

lt ἕν TO χρινὸν τῷ UTOXELILEVWD UAL μῖα ξστιν οὐσια af] αἰσϑητιχὴ ψῦχη 
c ΄ ἘΠ δ ~ Ld > ~ ~ > es 0 Rod coun \ o ces 

ἢ uptvovoa, ἕνί Te χρῆται πέρατι αὐτῇ τῇ αἰσϑητικῇ ψυχῇ xual dua ὡς 

ὅθ ἐν ἀδιαιρέτῳ ἐνεργοῦσα τῷ νῦν. ἐφαρμόζει μὲν οὖν χαὶ ἑχάστῃ τῶν πέντε 

αἰσϑήσεων τὰ εἰρημένα" χαὶ γὰρ Exdoty πλειόνων ἅμα ἀντιληπτιχὴ χαὶ to σι 

ἐναντίων" μειζόνως δὲ τῇ χοινῇ ὡς χαὶ πολλῷ πλειόνων τῶν χαὶ πάσαις 

ὑποχειμένων γνωριστιχῇ χαὶ ἀρχοειδεστέρᾳ ual μᾶλλον τῶν αἰσϑητηρίων 

ὑπερεχούσῃ" οὐ γὰρ ἐν συναγωγῇ τῶν πλειόνων ἐνταῦϑα τὸ χοινόν, ἀλλ᾽ 

ἐν προὐπαρχούσῃ μᾶλλον συναιρέσει. ἀρχὴ δὲ ἢ αἰσϑητικὴ ψυχὴ χαὶ ὡς 
30 εἶδος χαὶ μειζόνως ὡς τὸ χρώμενον. 

p- 427217 ᾿Κπεὶ δὲ δύο διαφοραῖς δρίζονται μάλιστα τὴν ψυχήν. ὅθν 
χινήσει τε TH χατὰ τόπον χαὶ τῷ νοεῖν χαὶ τῷ χρίνειν χ 

χαὶ αἰσϑάνεσϑαι. 

Ky” ἑτέραν μετὰ τὴν αἴσϑησιν τῆς ψυχῆς χριτιχὴν δύναμιν μεταβαίνων 
35 χαὶ εὐτάχτως ἐπὶ τὴν προσεχῆ τῇ αἰσϑήσει τὴν φαντασίαν, πρῶτον μὲν 

“ ‘ 

9 ὡς ἡ αὐτὴ ἄμφω ἐνεργοῦσα ex v. 6 iterata post ἀδιαίρετος add. A! zptvov ex Aristot. 

correxi: χοινὸν Aa 14 ὡς] ὡς te A χεχωρισμένοις scripsi, cf. v. 19: χεχωρισμένως 

A: χεχωρισμένων a 32 χαὶ τῷ xplvetv om. a 
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διορίζεται ὡς γνωστιχὴ ual αὐτὴ τῆς ψυχῆς ἐστι δύναμις χαὶ οὐχ ὀρεχτιχή, 56 
ἥ τις ἐν τῇ χατὰ τόπον αὐτῆς χινητιχῇ συναναφαίνεται" ἔπειτα δὲ ὅτι μὴ 5 
ἢ αὐτὴ τῇ αἰσϑήσει, εἴ γε αὕτη μὲν ἀεὶ πρὸς τὴν οἰχείαν ἐνέργειαν 

παρόντων δεῖται τῶν αἰσϑητῶν χαὶ χινούντων τὰ αἰσϑητήρια, ἣ δὲ φαντασία 

5 χαὶ μὴ παρόντων ἐνίοτε ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἐγειρομένη προβάλλει τὰ γνωστά, 
χοινωνοῦσά πως ταύτῃ ταῖς λογικαῖς ζωαῖς ὃ νοερὸν τίϑεται ἰδίωμα, τὴν 

ἀφ᾽ ἑαυτῆς τῆς γνωστικῆς ζωῆς εἰς τὴν ἐνέργειαν ἔγερσιν. διὸ χαὶ τὴν 

φαντασίαν νοῦν χαλεῖ, οὐχέτι τῷ νῷ χαὶ τῆς αἰσϑήσεως χατὰ τοῦτο 10 
χοινωνούσης, ἀλλὰ μόνον χατὰ τὸ χρῖνον. διὸ χαὶ τῷ χατὰ τόπον χινὴη- 

10 τικῷ ὡς χαὶ ὀρεχτιχῷ τὸ χριτιχὸν ἀντιτιϑείς, ἐν τούτῳ τὸ αἰσϑάνεσϑαι χαὶ 

τὸ νοεῖν συνείληφεν, ἀντὶ πάσης τῆς ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἐγειρομένης γνώσεως 
~ aed \ nt 5 \ 7 3 s i a 

T| λέξει προς τὸν επει συνόεσμον οια WUOXPOV 
\ \ ~ > >. παραλαβὼν τὸ νοεῖν. ἐν GE τῇ 

. a \ > a/7> (ἐσ Ψ 5 , SECs. \ \ ~ ee 1.59 

ἀποδέδωχεν, “Ott οὐ ταὐτόν ἐστι τὸ αἰσϑάνεσϑαι χαὶ τὸ φρονεῖν φανερὸν 

εἶναι γράφων, διὰ τὴν διὰ μαχροῦ ἀπόδοσιν τὸν οὖν προσϑεὶς σύνδεσμον. 

σ 15 p.427219 Δοχεῖ δὲ καὶ τὸ νοεῖν καὶ τὸ φρονεῖν ὥσπερ αἰσϑά- is 

νεσϑαί τι εἶναι. 

Τὸ μὲν νοεῖν, ὡς εἴρηται, ἀντὶ πάσης παρείληπται αὐτῷ τῆς ἀφ᾽. ἑαυ- 31 

τῆς προβαλλούσης τὴν ἐνέργειαν γνωστικῆς ζωῆς, ἢ δὲ φρόνησις ἀντὶ τῆς 

λογικῆς παρείληπται γνώσεως, τὸ διάφορον τῶν Ἰνωστικῶν ἐνεργειῶν χαὶ 

90 αὐτὴ δηλοῦσα, εἰ χαὶ ἔνιοι οὐ τὴν νόησιν μόνην ἀλλὰ χαὶ τὴν φρόνησιν εἰς 
τὴν πρὸς τὴν αἴσϑησιν χαϑέλχουσι ταὐτότητα, πρὸς μόνον τὸ χριτιχὸν χαὶ 

γνωριστικόν, ὡς χαὶ αὐτὸς ἐπιφέρει, ἀποβλέψαντες, ἐπειδὴ τοῦτο χοινὸν ταῖς 9ὕ 

ἡνωστιχαῖς ζωαῖς. τὸ μὲν οὖν ἐνίους ἢ φυσιχοὺς ἣ σοφιστιχοὺς ἄνδρας 

οὕτως οἰηϑῆναι οὐχ ἀπιστητέον᾽ xal γὰρ ὃ παρὰ τῷ [᾿λάτωνι Θεαίτητος 
εἰς ταὐτὸν ἄγει τῇ αἰσϑήσει τὴν ἐπιστήμην. οὐ μὴν Ἐμπεδοχλέα 7 Ὅμηρον τῷ σι 

> Sere | ’ © ΔΛ ~ ale Ἃ φεῦ f ~ ~ iw 

ἐπὶ ταύτης ϑετέον τῆς δόξης, udv ὃ ᾿Αριστοτέλης τῷ παχυμερῶς λεγομένῳ 

ἐφιστάνων ἐλέγχῃ τὰ χαὶ ἄλλως ἀχούεσϑαι δυνάμενα. ἀχούσειε μὲν γὰρ 
» Phase \ bc of \ / δ > \ mI iG Ἂ ") A > 4 δὰ Ὁ. ” 

ἄν τις αἰσϑητὸν εἶναι τὸ παρόν: οὐ μὴν ἢ ὑπὸ Ἐπμπεδοχλέους οὕτως ét- 

ρηται, ἢ τὸ ἀληϑὲς ὧδε ἔχει. ἢ γὰρ μῆτις οὐ τοῖς αἰσϑητοῖς ἀλλὰ τοῖς 80 

30 νοητοῖς αὐτῇ παροῦσιν ἀεὶ εἰς τὴν ἑαυτῆς ἐπιδίδωσι τελειότητα, χαὶ τὸ 
φρονεῖν ἐν τοῖς ὀνείροις ἀλλοῖα παρίσταται οὐ διὰ τὰ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν, 
ξ΄ v v > 7 > \ κω Χ , > 39. , 

ὡς ἄν τις εἴποι, ἐγχαταλείμματα (οὐ γὰρ φρονεῖν τὸ τοιόνδε), ἀλλ᾽ ὅτε. κατά 

τινα τοῦ λόγου ἀπολυομένου τῆς πρὸς τὸ σῶμα χαταστάσεως χρείττων 

τις ἐν τοῖς ὕπνοις τῆς ἐν τῷ ἐγρηγορέναι γνῶσις τοῦ ἀγαϑοῦ ἣ τοῦ ἀληϑοῦς 
Ξ / ΄ δὶ WF δι τ 4 4 > τ \ - TEAC ~ 

35 γίνεται. ὃ δὲ Ὅμηρος ταὐτὸν μέν, μεταβαλλόμενον 6 ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν 

λέγει οὐχ ἁπλῶς τὸν νοῦν, ἀλλὰ τὸν τῶν χϑονίως ζώντων χαὶ ἀχιδνῶς, ὡς ὃ 
Vv 
Ξ 

FN a 4... Ὁ , 

αὐτὸς ἔφη, ἀνϑρώπων. 

Ὁ αὕτη scripsi: αὐτὴ Aa 8 ante χατὰ add. χαὶ A! 11 ἐαυτῆς correxi: ἑαυτῶν Aa 

[ὃ ὅτι ---- φανερόν cf. 427 00 15 χαὶ prius om. a ὥσπερ om. A 24 ὃ παρὰ τῷ 

Πλάτωνι Θεαίτητος] Theaet. 8 p. 1511 28 ὑπὸ ᾿μπεδοχλέους --- εἴρηται v. 330 Stein. 

30 χαὶ τὸ φρονεῖν κτλ. vy. 991 Stein. 37 ἔφη Od. 18, 130 
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p. 427227 Kat αἰσϑάνεσϑαί te καὶ φρονεῖν τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον, doy 
ὥσπερ ual ἐν τοῖς xat ἀρχὰς λόγοις διωρίσαμεν. 

Ἔν οἷς χαὶ ἡμῖν διώρισται, ὅπῃ τε τῶν παλαιῶν ὃ λόγος ἀληϑὴς τῷ 

ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον γινώσχεσϑαι ἀξιῶν, καὶ ὅπως ἀχουομένου ὀρϑῶς ᾽Αριστο- 
τέλης ἐπιλαμβάνεται. 

p. 427229 Καίτοι ἔδει ἅμα χαὶ περὶ τοῦ ἠπατῇσϑαι αὐτοὺς λέγειν. 40 

- ε 4 > ~ pe: ῳ 
Οὐ δοχεῖ μοι ὡς ἔλεγχον τὸν ἀπὸ τῆς ἀπάτης λόγον ἐπιφέρειν τοῖς 44 

τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ γινώσχεσϑαι φάσχουσιν, ἀλλ᾽ ἐχείνοις μὲν ὡς μὴ διο- 45 

ρίσασι περὶ τῆς ἀπάτης ἐφιστάνειν, αὐτὸς δὲ τὸ ἀχόλουϑον τῇ ὑποϑέσει 

ἐπιφέρειν. ἢ γὰρ οὐ διωρίσαντο περὶ ἀπάτης ὡς μηδὲ οὔσης κατὰ τοὺς 
\ y ΟἹ \ > , D>! awa \ ! aw la C Q/7F > 

τὸ φαινόμενον ἀληϑὲς οἰομένους, ἢ τιϑέμενοι χαὶ ψευδῆ γίνεσϑαι δόξαν, ἐν 

τῇ τοῦ ἀνομοίου αὐτὴν ἐροῦσι ϑίξει, τὰ ἐναντία τοῖς ἐναντίοις ἀπονέμοντες. 

p. 42Ὡ1υὅ Aoxet δὲ χαὶ ἣ ἀπάτη χαὶ ἣ ἐπιστήμη τῶν ἐναντίων ἣ 
αὐτὴ εἶναι. . 

Τοῦτο οἱ ὑπομνηματισταὶ ὡς ἄτοπον ἐπιφέρεσϑαί φασι τῇ ὑποϑέσει. 50 
7 ~ Ὁ 5 ~ ~ 

οὐ γὰρ μόνον τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ γινώσχεσϑαί φασιν ἐν τῇ ἐπιστημονιχῇ 

ϑεωρίᾳ, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐναντίον" ὁμοίως ὃὲ χαὶ ἀγνοεῖσϑαι ξχάτερον ἐν τῇ 
ἀπάτῃ, ἐπειδὴ ἕν τὸ γινῶσχον ἄμφω ἢ ἀγνοοῦν. ἀλλ᾽ ἕν μὲν τῷ ὑπο- 

χειμένῳ, τῷ GE εἶναι, ὡς αὐτὸς εἴωϑε λέγειν, ἕτερον; χατὰ διαφόρους λόγους 
a as ΄ ΄ reat. ΄ πὰ ἰδ ΄ Ey as) ~ 

ἑχατέρου τῶν ἀντιχειμένων θιγγάνον" τῷ ὁμοίῳ μὲν τοῦ ὁμοίου ἐπ᾿ ἀμφοῖν 

ἐν τῇ ἐπιστημονιχῇ. ϑεωρίᾳ, ἀνομοίως ὃὲ ἐφ᾽ ἑχατέρου ἐν τῇ ἀπάτῃ: 

a> 
\ \ ey > ~ , ¢ > δ X Y_¢ 5) = ΄ ΄ no. 

vi μὲν οὖν ἐπιστῆσαι χρή; ὡς οὐ THY πρὸς αἴσϑησιν ἀντιχειμένην λέγει 57 
νῦν ἀπάτην, ἀλλὰ τὴν πρὸς φρόνησιν: ἀεὶ μὲν γὰρ ἀληϑής, ὡς ἐρεῖ, ἣ τῶν 
5» yaa ~ > 9X wis ~ , 4 lA a we la ἰδίων αἰσθητῶν, ἐν d& τῷ ἀπατᾶσϑαι πλείω, φησί, χρόνον διατελεῖ ἢ ψυχή" 
ἘΠ 7 σ xe! > Γ Pp) > ~ ! ~ > 2 > ~ , yy ΘᾺ 
ἑτέρῳ GE, ὅτι ἢ οἰχειότης οὐχ ἐν τῇ ψυχῇ ἀλλ᾽ ἐν τῷ Cum εἴρηται, ὡς 

ἐν τῇ μετὰ σώματος ζωῇ τὸν πλείω χρόνον ἐν ἀγνοίᾳ γινομένης τῆς ψυχῆς, 
\ ~ ~ ~ > = \ \ ~ \ > ΞΖ > ΄ Ἔ > 

met τῇ λογικῇ ζωῇ, ἐν ἡ χαὶ τὸ φρονεῖν, τὸ ἀληϑεύειν οἰχειότατον᾽ οὐ- 5 ΟἿ 

χοῦν χαὶ τῷ λογικῷ ζῴῳ. πῶς οὖν τὸ ἐναντίον αὐτῷ λέγει οἰχειότερον:; 
διότι, ὡς αὐτὸς ἐπάγει, τὸν πλείω χρόνον ἐν τούτῳ διατελεῖ ἣ ψυχ ή. 

τοῦτο Gé, ἐπειδὴ γενητὸν χαὶ φϑαρτὸν ὃν τὸ ζῷον πολὺν μὲν διαμένει 

χρύνον ἄδεχτον τῶν ἐμφρόνων τῆς ψυχῆς ἐνεργειῶν, πολὺν δὲ τοῖς συμ- 
πίπτουσιν αὐτῷ χωλυόμενον πάϑεσιν: ἔτι δὲ ταῖς πρὸς τὸν βίον χρείαις 

περισπῶν τὴν ψυχὴν χαὶ τῆς περὶ τὴν ἀλήϑειαν σχολῆς ἀπεῖργον. th ὃὲ 

μέγιστον, αὐτὴ ἢ πρὸς τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς σφοδρὰ ῥοπὴ ual τῆς γενέσεως 10 

περίπτυξις ἀφίστησι τῆς εἰς ἑαυτὴν στροφῆς, ἐν 7% τὸ φρονεῖν χαὶ ἢ χατὰ 
λόγον ἀλήδϑεια. 

Ι χαὶ τὸ φρονεῖν A ὃ διώρισται] p. 27, 91 sqq. 4 τὸ] τε τὸ A: τε ἃ 20 ἐρεῖ] 

p. 428 18, 43029, 
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5 

10 

p.427»6 Ὅτι μὲν οὖν οὐ ταὐτόν ἐστι τὸ αἰσϑάνεσϑαι χαὶ τὸ ὅτι 

φρονεῖν φανερόν. 

Ἢ φρόνησις εἴτε χοινοτέρα χαὶ ἐπὶ πάσης λέγοιτο τῆς χατὰ λόγον 
θεωρίας, εἴτε ἰδίως ἐπὶ τῆς τῶν πραχτῶν, πάντως ἐπὶ τῆς ὀρϑῆς xat 

> ~ ἣν ~ 3 a IZ ΄ [4 QA \ 5 “4 ~ / 

ἀχηϑοῦς χαὶ τῆς μετ᾽ αἰτίας λέγεται γινομένης. διὸ καὶ ὀλίγοις τῶν ζῴων 

αὐτῆς μέτεστιν: οὐδὲ γὰρ ἀνθρώποις πᾶσιν, ἀλλὰ χαὶ τούτων ὀλίγοις. τὸ 
΄ ᾽ / 

ye μὴν αἰσϑάνεσϑαι od μόνοις ἀνθρώποις, ἀλλὰ χαὶ ζῴοις ἅπασιν. οὕτω 
>. δὴ > \ \ 4 f ~ > [4 = 4 ΄ \ 

δὲ τὴν OpdyY χατὰ λόγον ϑεωρίαν τῆς αἰσθήσεως διαχρίνας χωρίζει nat 
x ε ww ΄ ~ > ΄ > ΄ 

τὴν ὁποιανοῦν χατὰ λόγον ϑεωρίαν τῆς αἰσϑήσεως ἐπάγων" 

p. 42768 ᾽᾿Δλλ᾽ οὐδὲ τὸ νοεῖν, ἐν ᾧ ἐστι τὸ ὀρθῶς καὶ τὸ μὴ ὀρθῶς" 

Νοεῖν νῦν τὸ ἁπλῶς χατὰ λόγον ἐνεργεῖν προσαγορεύων, τὸ χαὶ τοῦ 

ὀρϑῶς χαὶ τοῦ μὴ ὀρϑῶς περιεχτικόν, ὡς σαφῶς αὐτὸς ἐξηγεῖται. τοῦ δὴ 

τοιούτου νοεῖν χωρίζει τὴν αἴσϑησιν οὐχ ὡς ἀληϑείας ἀμέτοχον (ἀεὶ γὰρ 2 
ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἢ τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν ahy dis), ἀλλ᾽ ὡς πρῶτον μὲν 

αὐτὴ ἐν τῇ διὰ σώματος ἐνεργείᾳ περιγεγραμμένη, ἐχείνου πολὺ τὸ βάϑος 

ἔχοντος χαὶ χωριστὸν χαὶ ἐν ταῖς ἀεὶ ἀληϑευούσαις γνώσεσιν, ἐπιστήμῃ τε 

χαὶ φρονήσει, χαὶ ἐν ταῖς ποτέ, ὡς δόξῃ ἀληϑεῖ ἀλλ᾽ ὡς χαὶ τὸ ἀεὶ ἀλη- 
Vevey ἐπὶ τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν δι’ ἀποστένωσιν ἔχουσα τῷ ὀλίγων ἀντι- 
λαμβάνεσθαι, καὶ οὐχ ὡς ἣ δόξα ψεύδεταί ποτε διὰ τὸ χαὶ ἐφαπτομένη 
TY τοῦ πράγματος τῇ πολλῶν χαὶ ἄλλων ϑεωρίᾳ ἐνίοτε χαὶ τὰ μὴ προσή- 

χοντα αὐτοῦ χατηγορεῖν: ἀλλὰ χαὶ ὡς ἐσχάτη οὖσα γνωστιχὴ ζωή, ὡς 

δηλοῖ χαὶ τοῖς ἀτιμοτάτοις ὑπάρχουσα ζῴοις, ἐχείνου μόνοις ὑπάρχοντος 
tots λογικοῖς. 

η. 497018 Διανοεῖσϑαι δ᾽ ἐνδέγεται χαὶ ψευδῶς. I 

Thy AOE? τοῦ 0 νεῖ διάνοιαν χαλῶν, ἀληϑεύουσαν μὲν 

πάντως, ὅταν τῶν αἰτίων ἐχομένη διεξοδεύῃ, ἄνευ δὲ τῶν αἰτίων ψευδο- 

μένην ἐνίοτε. διάνοια μὲν οὖν ἐστιν 7 διεξοδιχὴ τοῦ λόγου ἐνέργεια. ἐπεὶ 
vo 

\ ee led c Ὁ ΖΡ» ὦ \ Ἂν σ Cc \ ΄ \ 4 

= xa’ ὅρους ἢ διέξοδος χαὶ ody οἵα 7 φυσιχὴ μετάβασις χατὰ συνέχειαν, 
γι ΄ Ὁ ~ ~ ς 

ἥ τε xa? ἕχαστον ὅρον συγχατάϑεσις τῆς ψυχῆς ual ἣ ἐπὶ πᾶσιν ὡς ἑνὶ 
] 

ὅρῳ ὑπόληψίς ἐστιν ἢ ὡς ἀληϑεῖ αὐτῷ ὁμολογοῦσα: ὡς od ταὐτὸν μὲν 
εἶναι διάνοιάν τε χαὶ ὑπόληψιν, συναναφαίνεσϑαι δέ: ἀεὶ γὰρ ἐν διεξόδῳ Ἷ 
λογικὴ ἐνέργεια χαὶ ἐν τῇ συγχαταϑέσει τοῦ ea ἀληϑοῦς. οὔτε 

διάνοια οὔτε ὑπόληψις ἢ αἴσϑησις᾽ τοῦτο μὲν ὡς οὐχ οὖσα λογική, εἴ 
\ ~ ” (° ΄ ἰ ~ SX ¢ bl SIN ae . \ 

χαὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις, τοῦτο GE ὡς οὔτε διεξοδεύουσα (οὐ γὰρ 

ἄλλων ἄλλα συνάγει) οὔτε ἀληϑεύουσα οὕτως, ὡς ἑαυτῆς ὅτι ἀληϑεύει 

αἀντιλαμβανομένη. τὰ ἴδια μὲν γὰρ αἰσϑητὰ ἀληϑῶς γινώσχει, ὅτι λευχὸν 

10 

14 

15 

S 20 

40 

post μὴ ὀρϑῶς add. νοεῖν A 19 ἐφαπτομένη scripsi: ἐφαπτομένην Aa 29 ἐπὶ 

πᾶσι A: ἐπίτασιν a 
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φέρε, ἣ ὅρασις, tod δὲ ὅτι oes γινώσχει ἀναίσϑητος. οὐ γὰρ ταὐτὸν 57 
ἣ τοῦ πράγματος γνῶσις χαὶ ἣ τοῦ ὅτι ἀληϑὴς ἣ γνῶσις ἀντίληψις, ota ἢ 

ὑπόληψις φαίνεται μετὰ τὴν τοῦ πράγματος σύνεσιν, εἰ ἀληϑὴς ἣ σύνεσις 
\ ΄ ἊΝ χρίνουσα, χαὶ τότε συντιϑεμένη χαὶ περιπτυσσομένη τὸ γνωσϑέν. ἢ δὲ 45 

μιν >\ a~ ς 5 

αἴσϑησις μόνον γινώσχει τὸ προσπῖπτον, xdv ψευδῶς προσπίπτῃ, ὡς ἐπὶ σι 

~ Sue a 7; 5 >) {7 - ἋἋ SN ~ 57 ἊΨ > QO. , 

τῶν εἰχόνων, διαχρίνειν οὐχ ἰσχύουσα" χαν ἐπὶ τῶν ἰδίων. οὖν ἀληθὴς ἀεί, 
ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι ἀληϑὴς εἴσεται. 7 δὲ διάνοια xav ekg Uae χἂν ψευδῶς 

΄ - - > > ~ 

προσβάλλῃ τοῖς γνωστοῖς, οὐχ ἀρχεῖται τῇ προσβολῇ οὐδὲ συγχατατίϑεται, 
AS \ Bae ΣΝ o Ih ϑὴς ἢ ¢ , Ξσις ἐπιχοῦ x 2 ὥς “᾿ nis uy eat pave 

εἰ μὴ χαὶ ὅτι ἀληϑὴς ἢ σύνεσις ἐπιχρίνῃ ἢ ὀρθῶς 7 οὔ, ποτὲ χαὶ περὶ 
10 τὴν ἐπίχρισιν ἁμαρτάνουσα. χαὶ εἴ ποτε οὖν ψεύδεται ἣ διάνοια, οὐ διὰ 50 

ΣΝ ~ 5» 7 δ 0 ee 5 9 ἌΣ \ \ ! cx Cc , 

τοῦτο Ἐν τῆς ἀεὶ ἐπὶ τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν ἀληϑοῦς. τὸ γὰρ ψεύδεσϑαί 

ποτε ἐχείνην διὰ τὸ ἅμα πολλὰ ὁρᾶν, χαὶ τὸ ἀληϑεύειν 7 ψεύδεσϑαι οὐ 

χατὰ μόνην τὴν πρώτην προσβολὴν χαὶ σύνεσιν τοῦ πράγματος, ἀλλὰ χατὰ 

τὴν τῆς συνέσεως ἐπίχρισιν. 

15 ρ.42910υ14. Φαντασία γὰρ ἕτερον χαὶ αἰσϑήσεως χαὶ διανοίας. | 

Ὁ γὰρ σύνδεσμος, αἰτιολογικὸς wv, νῦν εἴρηται διὰ τὸ μόνοις εἰρῇσϑαιϑτν 
~ - aN IN "2 - ΄ = a ἜΡὶ 2 a eet N ἊΣ ς aN ~ 

τοῖς λογικοῖς τὴν διάνοιαν ὑπάρχειν, ὡς et ἐπῆγεν οὐ γὰρ δὴ ἣ αὐτὴ τῇ 
΄ ™ 55) 7 , ε ΄ x 

διανοία. ἣ cae ἐπειδὴ χαὶ ἐν ἀλόγοις ζῴοις ἢ φαντασία. ὥσπερ οὐδὲ 

τῇ SMe ἢ αὐτή. προστίϑησι yap χαὶ τοῦτο, ἐπειδὴ καὶ περὶ φαντασίας 

90 αὐτῷ 6 προχείμενός ἐστι λόγος. περὶ ἧς εἰπών, ὡς χαὶ αἰσϑήσεως χαὶ 7 

> \ ς 4 gs) iC > , σ \ \ Y. 4 ~ a ~ 

διανοίας ξεστιν ξετερα. οι WY επιῴερει, AWA μὲν τὸ αἰτιον λέγει TOU OOXELY 5 Ss 

3 

τοῖς μὲν τ ΘΡθΟν εἶναι πρὸς αἴσϑησιν, τοῖς δὲ πρὸς διάνοιαν ἤτοι ὑπό- 
φ«Ξὰ GEN S\ [ς 4 ~ 

ς Ξ ἘΣ Ξ “χα - Ay (διὰ γὰρ τὸ συνυπάρχειν OTe μὲν διάνοιαν ots δὲ ὑπόληψιν χαλεῖ 
Ὁ >) ~ ΄ p το 

τὴν λογικὴν Srey SIE ἅμα ὃς χαὶ δι΄ αὐτῶν τούτων διαχρίνειν ἀξιοῖ τὴν 

25 φαντασίαν ἑχατέρας, αἰσϑήσεώς te χαὶ διανοίας. ἐπειδὴ γὰρ οὐχ ἄνευ at- 

σϑήσεως, προὐπαρξάσης 6& πάντως, ἐπιγίνονται αἱ φαντασίαι," διότι ἐν 

διαστάσει μέν τινι χαὶ μερισμμῷ χαὶ διαιρέσει καὶ σχήμασιν ot φανταστιχοὶ 
Lf > NEN “Ὁ \ si >] \ 2 Ὑ, Cw > \ 

τρόποι, alodyta δὲ ταῦτα, τὰ δὲ αἰσϑητὰ xat’ αἴσϑησιν ἡμῖν [εἶναι] γνωστὰ 10 

τοῖς ph εἰς νοῦν ἀναδραμοῦσι χαὶ ἱχανοῖς ἐξ αἰτίας χαὶ τὰ ἔσχατα τῶν 

80 αἰτιατῶν γινώσχειν, εἰχότως ἔνιοι μὲν ἀπατῶνται οὐ διαχρίνοντες τὸ ἐπι- 

γινόμενον τοῦ οὗ οὐχ ἄνευ, οἱ δὲ διαχρίνοντες χαὶ ταύτην τὴν φαντασίαν 
b} \ ~ 5 ΄ [4 ce Me \ \ 3 \ ee ce ΄ A ~ 

ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως γνωρίζουσιν. ὁμοίως GF χαὶ ATO τῆς ὑπολήψεως ταῖς 
~ “ῸἊὌςτ, τα eT i a ee yn! αὐτὰς ἀκοστάσοις 

γὰρ ες) OAALS βεγασαις Yoyats χαι TAYTY| μεν τὴς χα AVUTAS ἀποστασαις 

We γεργείας, πηὸς ὃὲ μόνα τεταγμέναις τὰ αἰσϑητά, συνεργούσης χαὶ τῆς γε- 

35 νέσεως πρὸς τὴν ἀποστροφὴν τῆς χατὰ λόγον ζωῆς, δεῖται χαὶ ἢ διάνοια 15 

πρώτης μὲν αἰσϑήσεως, ἔπειτα δὲ πείρας τε χαὶ μνήμης, ἵνα τὸ χαϑόλου 

τέως τῶν χατὰ τὸ αὐτὸ εἶδος ὁριζομένων γνωρίσαι δυνηϑῇ καὶ ἐντεῦϑεν 
~ 

χαὶ εἰς τὸ ὁριστικὸν αὐτῶν ἀναδραμεῖν εἶδος χαὶ ὅλως εἰς τὰ αἴτια, ὧν ῳ 

διανοητιχὴ χαὶ νοερὰ ἣ γνῶσις ὡς χανταῦϑα τοῖς μὴ διαχρίνουσι τὸ 

18 ἐπειδὴ — φαντασία om. a 22 ἀδιάφορον correxi: ἀδιάφορος Aa 28 εἶναι delevi 

98. χαὶ ὅλως --- αἴτια om. a 
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υνημονιχὸν τοῦ συναγωγοῦ τῶν χαϑόλου σύγχυσιν ἀμφοῖν ἕπεσϑαι, χαὶ τοῖς Div 

αὐτῷ τούτῳ ἐφιστάνουσι τεχμιήριον τῆς ἑτερότητος γίνεσϑαι txavov, ὅτι τὸ 
\ ¢ 4 uN c C8 b] BA 

μὲν ὡς τέλος, τὸ OF ὡς OD οὐχ ἄνευ. 20 

p. 427016 Ὅτι δ᾽ οὐχ ἔστιν ἣ αὐτὴ νόησις καὶ ὑπόληψις φανερόν. 

5 Ὑπόληφψιν μὲν τὴν λογικήν, ὡς εἴρηται, γνῶσιν, νόησιν 6& νῦν τὴν 58 

φαντασίαν χαλῶν, ἣν χαὶ πάϑος προσαγορεύει, χαὶ ἐν τῇ μνημονιχῇ τίϑεσϑαι 

βούλεται δυνάμει. πῶς οὖν, χἂν ἄνευ ταύτης μὴ γίνηται ὑπόληψις, διαχρίνει 25 
τς ἢ ἜΣ ΣῈ ἀπηλήψεως. GF ~ d aN Since cones choi cee cr 

αὐτὴν ἀπὸ τῆς ὑπολήψεως; ὅτι τοῦτο τὸ πάϑος ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστιν, ὅταν 

ουλῴμεϑα- oby ὅτι πᾶσα φαντασία ἐφ᾽ ἡυῖν (χαὶ γὰρ ἀχούσιοι ἐγγίνονται). ἱ Tent 
ταν τ eg ‘ Soe aet a Or, 5 \ ΄ > ΄ \ > \ 

10 ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ ἐφ’ ἡμῖν ἔνιαι εἰς τὸ προχειρίσασϑαι, οὐ μέντοι χαὶ εἰς τὸ 

ἀναστεῖλαι ὁμοίως. πάϑος μὲν οὖν ἢ φανταστιχὴ ἐνέργεια διὰ τὸ μεριστὸν 

yor τυπωτιχὸν αὐτῆς xual ἀχώριστον σωμάτων, ἐφ᾽ ἡμῖν ὃὲ οὖσα, διότι 

οὐχὶ τοῖς πράγμασι πάντως ἑπομένως ἀναπλάττομεν τοὺς τύπους, οὐδὲ προ- 

βάλλομεν τὰς φαντασίας τῆς ἀληϑείας φροντίζοντες πάντως. ὥσπερ γὰρ ἢ 30 

15 αἴσϑησις οὐχ ἦν ὡς ἀληϑοῦς ἀντιληπτιχή, ἀλλὰ μόνον τοῦ αἰσϑητοῦ, ὡσαύτως 

οὐδὲ ἢ φαντασία, ἀλλὰ μόνον τῶν τῴπων, τοσοῦτον προσλαβοῦσα παρὰ τὴν 

αἴσϑησιν, τὸ μὴ ἀεὶ παρόντων δεῖσϑαι τῶν αἰσϑητῶν, οἷς ὅμοιοι of τύποι, 

ἀλλὰ χαὶ ag? ξαυτῆς τούτους προβάλλεσϑαι, καὶ οὐδὲ πάντως ἀχολουϑοῦσα 

τοῖς ἐξ ἀρχῆς ὀφϑεῖσιν, ἀλλὰ χαὶ προστιϑεῖσα χαὶ ἀφαιροῦσα χαὶ μετα- 

20 μορφοῦσα χαὶ παντοίως ποιχίλλουσα. 

p.427b18 Πρὸ ὀμμάτων γὰρ ἔστι ποιήσασϑαι. 35 

Τουτέστι προχειρίσασϑαι τοὺς τύπους χαὶ χατ᾽ αὐτοὺς ἐνεργεῖν, ὥσπερ. 

φησίν, of ἐν τοῖς μνημονικοῖς. τιϑέμενοι, τουτέστι ἀναμιμνησχόμενοι, 

ἵν᾽ ἀντὶ “cic ἀναμνήσεως ἢ μνήμη λέγηται οὕτω γὰρ 6 ᾿Αλέξανδρος: ἣ 

i) en υᾶλλον, ὥσπερ, ὅτε μεμνῆσϑαι ϑέλομεν, πολλάχις ἐνεργοῦμεν χατὰ τὸν τύπον. 

τὸ δὲ χαὶ εἰδωλοποιεῖν δηλοῖ τὸ μὴ πάντως τοῖς πράγμασιν ὁμοίαν ποι- 

εἴσϑαι τὴν τῶν τύπων προβολήν. 

p. 427020 Δοξάζειν δ᾽ οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν ἀνάγχη γὰρ ἢ ψεύδεσϑαι 4 

ἢ ἀληϑεύειν. 

30 Ἐπὶ πλέον μὲν τῆς δόξης ἢ ὑπόληψις, εἴληπται δὲ ἀντὶ πάσης ὑπο- 

λήψεως ἢ δόξα. πάσης γὰρ χοινὸν τὸ ἢ ἀληϑεύειν ἢ ψεύδεσϑαι. ἐπειδὴ 

ἐν συγχαταϑέσει πᾶσα ὑπόληψις. ἣ δὲ συγχατάϑεσις οὐ χατὰ μόνην τὴν 

τῶν προσπιπτόντων σύνεσιν, ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὴν τοῦ ἀληϑοῦς ἢ φεύδους 

διάχρισιν. ἐν δὲ τῇ πρὸς τὰ πράγματα συμφωνίᾳ χαὶ διαφωνίᾳ τὸ ἀληϑὲς 

35 χαὶ τὸ ψεῦδος" τὰ πράγματα δὲ obx ἐφ᾽ ἡμῖν. 45 

3 ὡς (ante οὗ) om. A 4 νόησις ex Arist. seripsi: φαντασία Aa post ὑπόληψις 

add. χαὶ νόησις A 
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ὠμεν δεινόν τι ἣ φοβερόν. εὐϑὺς 81» 
Χ Nee? LE & χαὶ ἐὰν ἡ ϑαρραλέον. 

Τὴν ἐν τῇ ὑπολήψει συγχατάϑεσιν τῆς ψυχῆς χαὶ éx τῶν ἑπομένων Li 7 Ι 51] ὶ 

αὐτῇ πιστοῦται παϑῶν" φοβεῖται γὰρ xat ϑαρρεῖ κατὰ τὴν οἴησιν. ἐπειδὴ 
ἐν πίστει ἣ οἴησις. 

p- 427023 Κατὰ δὲ τὴν φαντασίαν ὡσαύτως ἔχομεν, ὥσπερ ἂν εἰ 50 

θεώμενοι ἐν γραφῇ τὰ δεινὰ 7 ϑαρραλέα. 

? X \ ς J \ (2 ΔΉ ΩΝ ~ ὩΣ CLI, > \ Λφομοιωματιχὴ ΠΟ. τὴς χαὶ ὡς τὰ ἐν. τῇ γραφῇ ἑτέρων ἐστὶν 
ἀπειχάσματα, οὕτως Ἐκ χαὶ τὰ ἐν τῇ φαντασίᾳ διὸ οὐχ ὡς ἀληϑέσι 

τ ται ‘i ψυχή. ἵνα χαὶ ϑαρρήσῃ ἣ φοβηϑῇ. ἥδεταί ye μὴν. ἣ λυπεῖται 
2 nv 

a ὡς ἐν αὐτοῖς γινομένη τοῖς πράγμασιν. ὡς δὲ ἐν τῇ ἐχείνων uy ξ ἱ ὶ f} ὶ t fl} 

p. 427624 Etc 

χαὶ 

ὲ χαὶ αὐτῆς τῆς ὑπολήψεως διαφοραί, ἐπιστήμη 58 

α χαὶ φρόνησις καὶ τὰ ἐναντία τούτων. 

Ἐπ τῆς μὲν ὑπολήψεως προέϑετο διαχρῖναι τὴν φαντασίαν, τὴν δὲ 
2 

δόξαν ἀντὶ πάσης TERE ἐν μέσῳ τῆς ὑπολήψεως (xowd γὰρ πάσῃ 
- 

st χαὶ οὐ μόνῃ δόξ τε πίστις ual τὸ uy ἐφ᾽ υῖν GAN ἐπὶ τοῖς ὅ ὑπάρχει χαὶ οὐ μόνῃ Ἢ ἥ τε πίστις uh ἐφ᾽ ἢ! ἐπὶ τοῖς : ~ 

πράγμασιν εἶναι τὴν περὶ τούτων ἀλήϑειαν χαὶ τὰ ἐπὶ τοῖς ὡς ἀληϑέσιν 

ona neeiv alls ἐγειρόμενα aay ϑάρρη te xat φόβοι), διαιρεῖ τὰ τῆς 
ὑπολήψεως εἴδη, ἵνα ὅτι χοινὰ ἐπὶ πάσης τὰ εἰρημένα ἐχ τῶν εἰδῶν ἐπιόντες 

γνωρίσωμεν. ἣ μὲν οὖν φρόνησις πραχτική ἐστι μετ᾽ αἰτίας γνῶσις, ϑεω- 

ρητιχὴ δὲ ἣ Se eres δὲ ἢ τ δόξα. τῆς αἰτίας = ατέρωϑι 
ἀμοιροῦσα. δεῖ γὰρ νῦν τὴν ἀληϑῆ ἀχούειν δόξαν, ἐπειδὴ συντάττεταί τε 10 

ἐπιστήμῃ χαὶ φρονήσει, χαὶ ἵνα ἐν τοῖς ἐναντίοις ὡς τὴν ἀνεπιστημοσύνην 
χαὶ τὴν ἀφροσύνην ἔχομεν, οὕτω χαὶ τὴν ψευδοδοξίαν. 

p. 427026 [Περὶ ὧν τῆς διαφορᾶς ἕτερος ἔστω λόγος. 

Ἔν γὰρ τοῖς Ἠϑιχοῖς ἃς νῦν εἶπε τῆς ὑπολήψεως διαφορὰς διαχρίνει 
σαφέστερον. ὲ 

p.427027 [Περὶ δὲ τοῦ νοεῖν, ἐπεὶ ἕτερον τοῦ αἰσϑάνεσϑαι. 

5 

"Em? αὐτῆς τῆς ψυχῆς καὶ τὸ νοεῖν xal τὸ αἰσϑάνεσϑαι ἀχουστέον. οὐ 16 

γὰρ τὸ χρεῖττον ἢ χατὰ ψυχὴν νοεῖν φαντασία ἐστὶν 7 ὑπόληψις, ἀλλὰ δεῖ 
ἀχοῦσαι τοῦ λεγομένου ὡς οὕτως εἰρημένου περὶ δὲ τοῦ νοεῖν τῆς ψυχῆς. 

1 μὲν om. A δοξάζωμεν ἃ 6 εἰ] οἱ ἃ τ ἢ] καὶ ἃ 13 χαὶ (ante δόξα) om. A 

25 ἔσται a 26 ἐν τοῖς ᾿Πϑικοῖς] Eth. Nicom. Z3 Magna mor. A 35 90 ἢ (ante ὑπό- 
ληφις) seripsi: ἡ Aa 
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p.42821 Kt δή ἐστιν ἢ φαντασία, xat ἣν λέγομεν φάντασμα ὅδ: 

ἡμῖν γενέσϑαι. 

Ὡς τῇ αἰσϑήσει τὸ αἰσϑητὸν xal τῇ ἐπιστήμῃ τὸ ἐπιστητόν, οὕτω χαὶ 91 

τῇ φαντασίᾳ τὸ φάντασμα σύστοιχόν ἐστι γνωστόν χαὶ ὡς τῶν αἰσϑήσεων 

5 ἑχάστην ἀπὸ τῶν οἰχείων διωρίζετο αἰσϑητῶν, οὕτω χαὶ νῦν ὑπογράφει τὴν 

φαντασίαν, xa)” ἣν τὰ φαντάσματα ἡμῖν γίνεται, διαχρίνων αὐτὴν ἀπὸ τῆς 

χατὰ μεταφορὰν ἐχ ταύτης λεγομένης, ὅτε ἐπὶ τοῦ φαινομένου τῇ φαντασίᾳ 
\ 5 

χρώμεϑα χαὶ ἐπὶ αἰσϑήσεως χαὶ ἐπὶ δόξης. bo or 

p. 42823 Μία τίς ἐστι τούτων δύναμις ἢ ἕξις, xad? ἣν χρίνομεν 

10 χαὶ ἀληϑεύομεν ἢ ψευδόμεϑα. 

Διαφόρων οὐσῶν τῆς ἐγ: δυνάμεων, οἷον οτος χινητιχῆς χατὰ 98 

τόπον, γνωστιχῆς, ὀρεχτιχῆς. ἢ τ γνωστιχή τίς ἐστι δύναμις, ΠῚ 

οὖσα, τουτέστιν al base χαὶ γνωστιχὴ τοῦ φαντάσματος. ἀληϑεύει γὰρ 80 

ἢ ψεύδεται, ὅμοιον μὲν τὸ pao ἀναζωγραφοῦσα τῷ πράγματι. οὗπερ 

15 τὸ pa GiaiVensD Gr Bye δὲ peo: EITS ἀχουσίως τοῦτο 

πάσχουσα διὰ λήϑην φέρε, εἴτε καὶ χατ᾽ ἰδίαν ὁρμὴν τροσοιθεῖσι, τι ἢ 

Πα, πο ἢ ὁπωσοῦν ποιχίλλουσα. ὃ ὧν πιστοῦται τὸ χριτιχὴν εἶναι 

δύναμιν τὴν Ὁ ον τῆς Ἔν τος: τὸ ἀληϑεύειν ἴδιον πάσης. ἐπί 

τινος ὃὲ χαὶ τὸ ψεύδεσϑαι. δύνα αν δὲ 7 ἕξιν, δύναμιν μὲν τὸν οὐσιώδη 

90 προσαγορεύων χαραχτῇρα, xl! ὃν πάντα ΤΟΝ, λογικόν γῆθεν ἕξιν δὲ 81 

τὴν προβεβλημένην διάϑεσιν. χαὶ 7 ὙΠ eee δὲ οὐσιώδης τέ ἐστι δύναμις, 

χαὶ Epopahione/? διάϑεσις, xa? ay ὡρισμένως ἡ ues: τὰ τ τάσματα 

τυποῦμεν. χαὶ ἣ ἀληϑῶς ἣ ψευδῶς, χαὶ ἐμμεϑόδως ἢ ἀτάχτως. ἐφ᾽ οἷς 

χαταριϑμεῖται τὰς ὙΠ στ ας δυνάμεις, αἴσϑησιν δόξαν, ἐπιστῆμον eR 40 

ὧν διαφέρουσαν δεῖξαι τὴν φαντασίαν xporitetar’ atctyaty pe) τὴν δι᾽ 
τῷ on 

ὀργάνου Os epee πρότερον τὴν ἀπὸ tod αἰσϑητοῦ ἐνέργειαν ἐγειρομένην 

“νῶσιν, αὐτῶν μὲν τῶν αἰσθητῶν Su συναρμοζομένην ὃὲ προσξε ἐχῶς 

τοῖς ἐν τοῖς οἰσυητηρίοις aes τῶν αἰσϑητῶν εἴδεσιν, δόξαν δὲ τὴν 

περὶ τὰ Ὄπ: χαὶ ἄλλως χν τ χαὶ wey τὰ MEER ἄνευ 

80 τῆς αἰτίας πίστιν, Soe δὲ τὴν μετ᾽ αἰτίας καὶ τῶν ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων 45 

λογικὴν ἀνέλιξιν, νοῦν 68 τὴν ἀϑρόαν χαὶ ἀμέριστον τῶν ὅρων ϑεωρίαν. 

p. 42825 Ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἔστιν αἴσϑησις ἣ φαντασία, δῆλον ἐχ τῶνδε. 

Πρῶτον διορίζει λόγῳ τὴν φαντασίαν τῆς αἰσϑήσεως τοιῷδε" ἣ αἴ 49 

σϑησις ἥ τε ἐνέργεια λέγεται ἣ αἰσϑητιχή, ὡς ἣ ὅρασις, καὶ ἢ δύναμις, ὅτε 50 

35 μὴ ἐνεργεῖ, ὡς ἢ ὄψις. 

1 PavmaG Hs ct a et Aristotelis libri 9 ἐστι om. A 10 ἢ] xat A 14 οὗπερ] 

ὑπὲρ οὗ a 19 δύναμιν τη ἕξι] δύναμις — ἕξις additis superioris lemmatis verbis za)’ 

ἣν κτλ. a 20 φασι ἃ 90 πρώτῳ ἃ 



SIMPLICI IN L. DE ANIMA ΠΙ 3 [Arist. p. 42847. 8. 9] 209 

p.428a7 Φαίνεται δέ τι xat μηδετέρου ὑπάρχοντος τούτων. 58r 

΄ 

Οὐ τῷ ζῴῳ μήτε τῆς ἐνεργείας «μήτε τῆς δυνάμει CHEN αἰσϑή- 
σεως: τοῦτο γὰρ ἀδύνατον: ἀλλὰ ταῖς φαντασίαις μι ηδετέρας ἐνυπαρχούσης. 

φαίνεται γάρ τι, τουτέστι φάντασμα γίνεται, ὡς τὰ ἐν ὕπνοις ὀνειρατικὰ 
5 φαντάσματα. οὔτε τῆς ὡς ἐνεργείας Ee | τῆς αὐτῆς τούτοις οὔσης ὅϑν 

(οὐ γὰρ ἐνεργεῖ ἐν τοῖς ὕπνοις ἢ αἴσϑησις) οὔτε τῆς δυνάμεως μέν, μὴ 
ἐνεργούσης δέ. ἐπειδὴ Ἢ χατ᾽ ἐνέργειαν πάρεστι τὰ Paves pana ὡς τὴν μὲν 
φαντασίαν ἐνεργεῖν, οὐχὶ δὲ τὴν αἴσϑησιν, διὸ οὐχ αἱ αὐταί. 

p. 42818 Εἶτα αἴσϑησις μὲν ἀεὶ πάρεστι, φαντασία δ᾽ οὔ. 

X 

10 Εὐϑὺς γὰρ τιχτομένοις τοῖς ζῴοις ἣ oven χὴ δύναται παρεῖναι ἐνέρ- 5 

γεια, οὐ μὴν ἣ φανταστιχή" τ τς γὰρ δεῖ τὴν αἴσϑησιν, χαὶ 
΄ 4 ¢ , esr \ Ὁ. ~ Υ ‘ \ YC 

πλεονάχις tows. UOTEPA ον χαι οὐχ ἀεὶ Old τοῦτος. EL YE μετα THY αἰσὕησιν 

(ἢν a χαὶ ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως χινεῖται. δεύτερος οὖν οὗτός 

λόγος. καὶ τρίτος ὅδε" 
χωρίζων αὐτὰς 

15 p.498a9 Et δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τὸ αὐτό, πᾶσιν ἂν ἐνὸ 
c 

θηρίοις Caveaolny ὑπάρχειν. 

ἔχοιτο τοῖς 

‘O τς οὗτος λόγος ἀπὸ τῶν χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσεών te χαὶ φαν- 14 
τασιῶν, χαὶ τὰς δυνάμεις τε χαὶ οὐσίας αὐτῶν διορίζεται, τρισὶν ἐφεξῆς ἀπὸ 15 
τῶν ἐνεργειῶν χρώμενος ἐπιχειρήμασιν. Evi μὲν τῷ μὴ ἐπὶ πάντων τῶν ζῴων 

20 χαὶ τύπον ἑχάστου αἰσϑητοῦ ἐγγίνεσϑαι, ὥσπερ χυνὶ ὁμολοὴ Ἰουμένως, χαὶ 
ἵππῳ ὃὲ γνωρίζοντι τὸν ἱπποχόμον χαὶ πολλοῖς uot ἄλλοις. μύρμηκι δὲ χαὶ 
μελίσσῃ χαὶ ἐναργεστέ τς σχώληχι οὐχὶ Exdotov το: ἔγους, ἀλλὰ χοινό- 
τερον τροφῆς, ἢ εἰ χαὶ τῆς ἐν τῷδε τῷ ἄλσει, ὡς ἐπὶ μελισσῶν, GAN τς 
χαὶ τῆς ἀπὸ τοῦ ἀτόμου τουδὲ τοῦ ἄνϑους. οὕτω γὰρ ἀχουστέον μὴ ἐν 90 

25 πᾶσιν ὑπάρχειν τὴν φαντασίαν, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς μηδ’ ὅλως ὑπάρχουσαν. ἐν 
πᾶσι γάρ, χἂν μὴ ὡρισμένη" 7 δὲ αἴσϑησις τοῦ ἀτόμου ἀεὶ χατ᾽ ἐνέργειαν. 
ὥστε οὐχ ἂν ἣ Ue, ἐνέργεια ἥ oi εἴη τῇ αἰσϑητικῇ. δευτέρῳ 

ἀπὸ τῆς ἀληϑείας χαὶ τοῦ τς at ye at μὲν αἰσϑητιχαὶ ἐνέργειαι ὡς o7 o- 

ἐπὶ πλεῖστον ἀληϑεῖς, ἐὰν "ἢ τὸ διάστημα ἤ τι ἔξωϑεν παρεμποδίζῃ, αἱ δὲ 
80 φανταστιχαὶ at πλεῖσται ψευδεῖς. συμβαίνει δὲ ταῖς μὲν τὸ ἀληϑεύειν διὰ 

τὸ ἀπ εστεμία μενον, ταῖς δὲ τὸ ψεῦδος διὰ τὸ καὶ xa ὁρμὴν ἀορισταίνουσαν 90 
ἐγείρεσϑαι. τρίτῳ δὲ τῷ ἀπὸ τοῦ eT χαὶ ἀμυδροῦ τῆς τῶν αἰσθητῶν 
Ἰνώσεως τρόπου. ἀχριβέστερα μὲν γὰρ τὰ ὑπο τς τῶν αἰσθητῶν, οἷον 

> εὐϑεῖα, ἐπίπεδον, σχήματα, ἀλλ᾽ Ἢ περὶ αὐτὰ τὰ δἰ αὐτὰ ἐνέργεια τῆς μὲν 
8ὅ ee ἐναργής, τῆς δὲ φαντασίας πόρρωϑεν χαὶ ἀμυδρά. διὸ χαὶ τοῦ 

1 τούτων ὑπάρχοντος ἃ 2 μήτε --- μήτε correxi: μηδὲ — μηδὲ Aa 4 γὰρ om. ἃ 
21 καὶ (ante ἄλλοις) om. ἃ , 22 μελίσσαις a χαὶ om. A ἐναργέστερον a 
34 σχῆμα a 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 14 
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αἰσϑάνεσϑαι χατὰ τ γῳ χατηγοροῦμεν τὸ φαίνεσθαι xat τὸ φαντάζεσϑαι ὅϑν 

τοῦ μὴ ἐναργοῦς, ὅτε eure ver μὴ πάντως ἀληϑεύειν, ἐνίοτε GE nat ψεύ- 30 

ὄεσϑαι τὴν αἴσϑησιν. τὰ ὃ 
τὸ 

΄ 
Atv 

X 5 
~ 

΄ \ ΄ 4 ny c 2 

ὁράματα χαι υυοῦσι φαίνεσϑαι ειπεὲεν WC ἔν 

τοῖς ὕπνοις" ὁράματα γὰρ φαντάσματα ἔφη τῶν ὁρατῶν. 

5 Ρ. 428.16 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν ἀεὶ ἀληϑευόντων οὐδεμία ἔσται. 

v 

Οὔτε γὰρ ἐπιστήμη οὔτε φρόνησις οὔτε ἔτι μᾶλλον νοῦς ἐστιν ἢ φαν- 85 
τασία. τὸ γὰρ ἀεὶ ἀληϑεύειν νῷ τε χαὶ ταῖς χατὰ wv γον πάρεστιν γνώσεσιν, 

ὅσαι τῶν αἰτίων ἔχονται" πᾶσα δὲ αἰτία οὐσία, καὶ ἥ γε χυρίως αἰτία χαὶ 
πρώτη οὐσία: πόρρω δὲ αἰτίας χαὶ πάσης οὐσίας ἢ φαντασία. 

10 p. 49818 Λείπεται ἄρα ἰδεῖν εἰ ὃ 

‘H πρὸς τὴν δόξαν τῆς φαντασίας διαφορὰ ἣ cue μοι δοχεῖ TH προ- 42 
4 Pal , 

ειρημένῃ ἢ νῦν λεγομένη. ἐχεῖ τε ies τὸ δοξάζειν οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐλέγετο 

εἶναι, διὰ τὸ ἐξ ἀνάγκης ψεύδεσϑαι ἢ ἀληϑεύειν, χαὶ ἐν τούτοις δόξῃ πίστιν 

ἕπεσϑαι πάντως. πίστις δέ ἐστιν ἣ ὡς ἀληϑεῖ τῷ γνωσϑέντι συγχατάϑεσις, 45 
᾿ 

15 διὸ ὃ χαὶ ἀλόγοις οὐχ ὑπάρχει: 4 γὰρ ὡς ἀληϑοῦς τοῦ πράγματος χρίσις 

υξτὰ τὴν σύνεσιν λογική. οἷδε γὰρ χαὶ ὃ νοῦς ὅτι ἀληϑές, ἀλλὰ ἀμε- 

(LYIIS o- ww ρίστως. χαὶ ἑνοειδῶς ἄμφω ἣ δὲ λογικὴ γνῶσις χαὶ εἰ ἀληϑὴς ἢ σύνεσις 

χρίνουσα οὕτω συγχατατίϑεται, λόγῳ πάντως ἐπερειδομένη ἢ ἀναγχαίῳ ἣ πι-᾿ 

davd, ἢ τῷ λέγοντι ὡς ἀξιοπίστῳ προσώπῳ, χαὶ τοῦτο χατά τινα χρίνουσα 
90 λόγον. οἷον χαὶ ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν διττὴ ἐγγίνεται γνῶσις, ἢ μὲν ὅτι ἄν- 

ὕρωπος τὸ δρώμενον, ἣ δὲ ὅτι ἀληϑὴς ἢ γνῶσις, ἐχείνη μὲν αἰσϑητιχή, 50 

αὕτη δὲ λογική. διαφαίνεται δὲ τὸ διττὸν ἐν τοῖς πόρου pe ae οὐ 

yao συντίϑεμαι ὅτι ἄνϑρωπος, εἰ μὴ ὅτι πο ἐπ χαὶ δίπουν χαὶ ὄρϑιον 
Roylcopar ἐπὶ δὲ τῶν ἐγγὺς λανθάνει, διὰ τὸ εὐϑὺς ἐπαχολουϑεῖν τῇ τοῦ 

δρωμένου γνώσει τὴν τοῦ ὅτι χαὶ ἀλη)ῶς γινώσχομεν. οὐ γὰρ ταὐτὸν 7 τῷ Luba} 

περὶ ὁτουοῦν σύνεσις καὶ ἢ περὶ tod ὅτι ual ἀληϑὴς ἢ σύνεσις, x ἕπεται 

ἢ συγχατάϑεσις, παραδοχὴ οὖσα τοῦ ἀληϑοῦς. φιλαλήϑης γὰρ ἢ ψυχή: 

οὐδέϊποτε χατὰ τὸ ψεῦδος ἀνεχομένη διατίϑεσϑαι,. ἀλλὰ χατὰ τὸ φανὲν 59r 
ἀλχηϑὲς πάντως χαὶ εὐϑύς. διαχέχριται μὲν οὖν ἐπὶ πάσης ὑπολήψεως τὸ 

80 διττὸν τῆς Ἰνῴώσεως, ἀλλὰ τῇ μὲν ἐπιστημονιχῇ τῶν ὄντων γνώσει τς 
οὔσῃ εὐθὺς χαὶ 7 ὅτι plats 7 eee συναχολουϑεῖ, ὡς xal τῇ ἐγγὺς 
γινομένῃ ὁράσει, ἐπὶ τῆς δοξαστιχῇς δὲ γνώσεως χατὰ τὸ δοχοῦν χαὶ ἐπι- 

πόλαιον χαὶ οἷον πόρρωϑεν, διὰ τὸ μὴ εἰς βάϑος χωρεῖν μηδὲ τῶν πρώτων ὅ 

ἔχεσϑαι αἰτιῶν, διαφαίνεται τὸ διάφορον. χαὶ πο δὲ ἔφη ἕπεσϑαι τῇ 
ἢ 35 δόξῃ τὴν πίστιν, ἐπειδὴ συστατιχὸν τῆς δόξης ὃν ἐπὶ πλέον αὐτῆς ἐστιν, ὡς 

τὸ ζῷον τοῦ ἀνθρώπου: χαὶ γὰρ ἐπιστήμῃ te χαὶ νῷ ὑπάρχει χαὶ φρονήσει 

χαὶ αὐτῇ τῇ δόξῃ. ἐν ἀμφοῖν γὰρ τὸ εἶναι τῇ δόξῃ, ἔν τε τῇ ἐπιπολαιο- 
i 

5 éorlv A 8 ef ye a 20 ἡ μὲν — 21 γνῶσις om. a 94 λογίσομιαι] immo λογί- 

σωμαι 

ae 



(Spi 

10 

SIMPLICI IN L. DE ANIMA III 3 [Arist. p. 428 218, 22. 24) 2 

τέρᾳ τῶν πραγμάτων συνέσει χαὶ ἐν τῇ ὡς ἀληϑεῖ συγχαταϑέσει. ἢ δὲ ὅθ: 
, ΄ ~ oo. δ / Sa ce 7 ~ / πίστις πάσῃ λογικῇ te χαὶ νοερᾷ ἑπομένη γνώσει οὐδενὶ ὑπάρχει τῶν ϑηρίων. 

> Vr aX c eh ~ 5 ᾿ X (2 »» ~ ΕΞ 3 \ 4 ~ ἐπειδὴ οὐδὲ ὡς een αἀντιληπτικὴ ἣ ἄλογος γνῶσις, ἀλλὰ μόνου τοῦ 
πράγματος. a χαὶ ἔστι γνωστιχή, ἀληϑὴς μὲν ὑπάρχουσα, οὐχ αὐτὸ δὲ 
τοῦτο χρίνουσα ὅτι ἀληϑής. ἐπιστρεπτιχῆς γὰρ εἰς ἑαυτὴν γνώσεως τῆς 
o saan ae ͵ ὅλ ~ Si) ie? 5) eT TN hand > | ΄ ὅτι αὐτὸ τοῦτο γινώσχει ὅλως ἢ ὅτι ἀληϑῶς ἢ ψευδῶς ἀντιληψομένης" 

ς Ἁ a YY, ~ c A αὐτὴ γὰρ ey) (PRGE GL πρὸς δὲ μόνον τὸ ἔξω πᾶσα ἣ ἄλογος τέταται 
ζωή. ἐπεὶ χαὶ ὀρέγεται μόνων τῶν ἐχτὸς χαὶ γινώσχει μόνα ταῦτα χαὶ 
οὔτε ἣ ὄρεξις αὐτῶν ὡς ἀγαϑῶν γίνεται τῶν ἐχτός, ἀλλ᾽ ὡς ἡδέων μόνον, 
τὴν ~ ean A Cx ih da IAN. 4% ΠῚ 9 ~ , 8 X mA aes 

οὔτε ἢ γνῶσις ὡς αληϑῶν. ἀλλ᾽ ὡς αἰσϑητῶν μόνων. ἐν μὲν γὰρ τῇ ὡς 

ἀγαϑοῦ ἣ ὡς ἀληϑοῦς συναισϑήσει συναναφέρειν ἀνάγχη χαὶ τὸ ὦ 
βενον 7 τὸ ἀληϑεῦον Eavtd* οὔτε δὲ ἐν τῇ τοῦ ἔξω γνωστοῦ χρίσει τὸ 

~ ΄ Ὑ - - ~ ΄ cn γινῶσχον πάντως, οὔτε ἐν τῇ στὴ συναισϑήσει τὸ ἡδόμενον. τοὐ- 
γαντίον γὰρ χαὶ Thy ἡμετέραν ψυχὴν. ἢ σφοδρὰ περὶ τὰ ἐχτὸς ἥδονὴ ὡς 
χαὶ ἢ σύντονος αὐτῶν αἴσϑησις ἐξίστησιν ἑαυτῆς. 

Ρ. 428292 Ἔτι πάσῃ μὲ ν δόξῃ ἀχολουϑεῖ πίστις, πίστει δὲ τὸ 
πεπεῖσϑαι, πειϑοῖ δὲ λό: 

ὃ 

γος" τῶν δὲ ον ἐνίοις φαντασία 
ὑπάρχει, λόγος δὲ οὔ. 

᾿Απὸ μὲν τῆς αὐτῆς ὥρμηται ἐννοίας χαὶ τὸ νῦν Bee Eee οὐ μὴν 
ἀπαραλλάχτως ἐστὶ ταὐτὸν τῷ προειρημένῳ. ἐχεῖνο μὲν γὰρ ἐχ τοῦ τέλους, 
τοῦτο GE ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὸ τέλος πορείας ὥρμηται, διότι τέλος μὲν ἣ πίστις, 

δδὸς δὲ ἐπὶ ταύτην τὸ πείϑεσϑαι. χαὶ ἣ μὲν ἰσχὺς ἐχείνῳ ἐχ τοῦ ὅρου 
τῆς πίστεως, συγχαταϑέσεως οὔσης ὡς ἐπὶ ἀληϑεῖ, τούτῳ δὲ ἐχ τῆς περὶ 

πειϑοῦς ἐννοίας, ἣν προηγεῖσϑαι δεῖ τῆς πίστεως ὡς τέλους ἐπιγινομένης 
τῇ πειϑοῖ. ἔστι γὰρ ἣ πειϑὼ ἢ διὰ λόγου ἐγγινομένη συγχατάϑεσις, ὡς 
ἢ πίστις ἢ ἤδη οὖσα συγχατάϑεσις.. χαὶ γὰρ ἐν τῇ πειϑοῖ ἐξέτασίς τις 
ἐγγίνεται τῆς τῶν πραγμάτων συνέσεως χαὶ ὡς ἀληϑῶν γινομένη ἀποδοχή. 
ἐνίοις δὲ ϑηρίοις ὑπάρχειν λέγει φαντασίαν, τὴν ὡρισμένην ual τοῦδέ τινος 
χαλῶν φαντασίαν. 

Ρ. 428124 Φανερὸν τοίνυν, ὅτι οὔτε δόξα wet αἰσϑήσεως, οὔτε 
a > δι’ αἰσϑήσεως οὔτε συμπλοχὴ δόξης καὶ αἰσϑήσεως 

φαντασία ἂν εἴη. 

Τοῦ Πλάτωνος ἔν τε τῷ Σοφιστῇ χαὶ ἐν τῷ Φιλήβῳ τὴν φαντασίαν 
> 

ων. My < - ν μίξει δόξης τε χαὶ αἰσϑήσεως -“τιϑεμένου, ἐνίστασϑαι μὲν πρὸς τὴν ϑέσιν 
οὕτων δοχεῖ. τὸ ὃὲ ἀληϑὲς ὅπως χρὴ τῆς μίξεως ἀχούειν, ἐνδείχνυται το 

ιὰ τῆς τῶν παραχειμένων ὑπονοιῶν ἀναιρέσεως. οὔτε γὰρ οὕτως ὡς 

3 οὐδὲ scripsi: οὔτε Aa 6 γινώσχει] γινώσχοι Aa 9 μόνων a 13 γινῶσχ 

scripsi: γινώσχειν Aa 19) ὥρμηται correxi: ὥρμητο Aa 28 éviav a 30: 31 οὐδ 
ex Arist. a ἡ δόξα a 90 ἔν τε τῷ Σοφιστῇ καὶ ἐν τῷ Φιλήβῳ] Plat. Soph. 
p- 264A, Phil. 23 p. 898 54. 

14* 

20 

“9 

35 

Ων 

ὲ 

47 
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αύτῃ aes του τῆς φαντασίας τὸ εἶναι ἐχούσης (ἥντινα ὑπόνοιαν 
δ Vv ς σ > jk 

ἐδήλωσε διὰ τοῦ οὔτε OV αἰσϑήσεως), οὔτε ὡς ἅμα ἀμφοτέρων γινο- 

υένων, οὔτε ὡς συντρεχουσῶν μέν, ἑχατέρας δὲ ἁπλῆν τὴν ἴδιον ἀποδιδούσης 

ΤΣ SUT ERATE OCGCICEMEICOLCVTIC δὲ τ ΕΠ pO memes wey τῆς αἰσθήσεως, ξἕπομένης GE τῆς δόξης, χαὶ ἐν TH τοι- ὅ9: 
/ 

Dee X \ \ » o SABRE ΄ bys ¥ ᾿ ΤΕ ἐνέργειαν πρὸς τὴν λοιπὴν ἄμιχτον (ὅπερ νοητέον λέγειν αὐτὸν οὔτε δόξα 40 
μετ᾽ αἰσϑήσεως φάσχοντα), ἢ ὡς χαὶ συντρεχουσῶν χαὶ συμπλεχομένων 
ἀλλήλαις οὐ ὈΙΟΚΕΥΡΙΝΟΠΕΤΤΩΝ ἔτι, ἀλλὰ μιᾶς χοινήῆς τῆς ἐξ ἀμφοῖν γινο- 

μένης ἐνεργείας οὐ χατὰ σύγχρισιν ἐν παραφϑορᾷ τινι ἑχατέρας, ὡς ἐπὶ τοῦ 

σι 

οἰνομέλιτος (οὐ γὰρ ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων τοῦτο οἷόν τε ee ἀλλὰ 

10 σωζομένων μὲν εἰλικρινῶν, ὅσον δὲ ὅλης SREP U ὅλης διαβαινούσης 
τῆς λοιπῆς. οὐ δὴ ἢ ὁπωσοῦν αἰσϑήσεως καὶ δόξης τοιάδε μῖξις φαντασία 45 

ἐστί. διά τε ταῦτα φησι, τὰ εἰρημένα λέγων, ὅσα χαὶ τῆς αἰσϑήσεως χαὶ 
τῆς δόξης ἑχατέρας ἴδια διέχρινε τὴν φαντασίαν οἷον εἰ ἐν τοῖς φαντάσμασι 
τοῖς ὀνειρατιχοῖς μήτε ἢ κατὰ δύναμιν μήτε ἢ κατ᾽ ἐγέργειαν ὑπάρχει αἵ- 

15 σϑησις, χαὶ εἰ παρόντων μὲν 7 αἴσϑησις, ἢ δὲ φαντασία χαὶ ἀπόντων γἱ- 
νεται τῶν αἰσϑητῶν, χαὶ εἰ 7 μὲν δόξα οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν χαὶ μετὰ τῆς ὡς 

πρὸς ἀληϑὲς συγχαταϑέσεως χαὶ διὰ πειϑοῦς χαὶ λό toy ey ΠΣ ὃ 
PEERS χαὶ ἐφ᾽ ey χαὶ ἄνευ πίστεως χαὶ {0 οὐχ ἂν οὐδὲ ἐν τῇ 

G ἀυφοῖν ἐχείνων evepyeta ἢ δμοῦ συνδραμουσῶν ip τῆς μὲν ἧγουμ μένης τῆς 
ι ἥ / ἑπομένης ἣ φαντασία τ} διά τε ταῦτα καὶ δι’ ὃ νῦν ἐπιφέρει ἐπιχείρημα. 

΄ ~ / ~ 

Πλάτων; thy ἐν τοῖς μέσοις, ἁπλοῖς xat ad- - 

ὯΔ = 
no o ἴω 

+ @ ς 

τίνα οὖν αὐτῶν λέγει μῖξιν 

τοῖς οὖσι, διὰ τὴν πρὸς | ἄμφω τὰ dupa χοινωνίαν λεγομένην ἐχ τῶν ἄχρων 59v 
LAG ΄ \ ~F σ \ or) ΄ ie. ~ \ 4 

σύνϑεσίν te χαὶ υῖἴξιν. οὕτω γὰρ xat ᾿Αριστοτέλης ex λευχοῦ χαὶ μέλανος 

τὰ μεταξὺ εἶναι λέγει χρώματα χαὶ ὃ Τίμαιος τ ψυχὴν ἐχ τῆς a 
25 χαὶ τῆς περὶ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας διὰ μόνην τὴν πρὸς τὰ ἄχρα 

τῶν μέσων χατὰ τὴν ἁπλότητα χοινωνίαν. μέση γὰρ χαὶ ἢ φαντασία at- 

σϑήσεώς τε χαὶ δόξης. : 

p. 428227 Καὶ agian) See ye ἄλλου τινός ἐστιν ἣ δόξα, ἀλλ᾽ Exetvon, 
οὗπερ ἐστίν, ὁμοῦ χαὶ ἣ αἴσϑησις. 

\ ἈΝ 30 Ἐναργὲς τὸ ἀξιούμενον μὴ ex τῆς περὶ ἄλλου μὲν αἰσϑήσεως περὶ 10 
\ 

ὶ 

ἑτέρου δὲ δόξης τὴν ἐξ ἀμφοῖν συντίϑεσθαι φαντασίαν. ἀλλ᾽ ἐχ τῆς περὶ | | ΐ ’ | 

τοῦ αὐτοῦ: xat οὐ χατὰ συμβεβηχὸς ἐκ τῆς περὶ τοῦ αὐτοῦ. οἷον περὶ 
Σωχράτους οὐ τῆς usy ὅτι λευχός. τῆς δὲ ὅτι ἀγαϑός (χατὰ συμβεβηχὸς i> ἢ ’ | f} 

γὰρ οὕτω al τοῦ αὐτοῦ, Ἔσο ἀυφοῖν χαὶ τῷ λευχῷ χαὶ τῷ ἀγαϑῷ ὃ 
35 Σωχράτης ὑπόχειται), ἀλλ᾽ ἵνα yaw αὑτὸ περὶ τὸ αὐτὸ ὦσιν ἀμφότεραι 

| ΕΣ ? 

a, he \ 5 ϑὲ y ἘΡ έλλ \ ΄ Poe ee) ~ 

ὅτι “wat λευχὸς χαὶ ἀγα bs Σωχράτης, εἰ μέλλοι χαὶ μία ἐξ ἀμφοῖν φαν- 15 

τασία γίνεσϑαι. : 

8 παραφορᾷ Α 12 te] τὶ ἃ 14 μήτε --- pate seripsi: μηδὲ --- μηδὲ Aa 11 ἐγγινο- 

μένη correxi: ἐγγινομένης Aa 18 λόγων ἃ οὐδὲ scripsi: οὔτε Aa 21 λέγοι A 

24 λέγει εἶναι ἃ λέγοι A ὃ Τίμαιος] Plato Tim. 8 p. 354 28 ἄλλου τινὸς ex 
Arist. seripsi: ἄλλη τινὸς A: ἄλλη τις a 29 οὗπερ --- ἡ] ἐστὶν οὗ xat ex Arist. a 

31 ἑτέρου] ἄλλου a 36 zat ἀγαϑὸς om. pr. A 
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Ρ.498υ2 Φαίνεται δὲ χαὶ ψευδῆ. περὶ ὧν ἅμα ὑπόληψιν ahyd759v 
a 
εχει. 

a ~ 

es οἶμαι χαὶ τοῦτο ὡς οὐ μόνον det ἀμφοτέρας xa αὑτὸ περὶ 

τοῦ αὐτοῦ εἶναι, ἀλλὰ χαὶ μὴ διαστασιάζειν πρὸς ἀλλήλας. στάσις δὲ ἐν 

ταῖς γνώσεσιν ἣ χατὰ τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος. ὅταν οὖν ὡς ἐπὶ τὸ 
ἡλίου ἣ μὲν αἴσϑησις ἢ ψευδής, ἣ ὃὲ δόξα ἀληϑής, συμβήσεται τὴν ἐξ 
ἀμφοῖν χατὰ συμπλοχὴν συστᾶσαν φαντασίαν τὴν αὐτὴν ἅμα τε ἀληϑῇ χαὶ 
τ γίνεσϑαι, εἰ μὴ ἄρα μεταπίπτειν τις χαὶ Gee ψευδῆ ϑεῖτο xat 
τὴν δόξαν: ὅτι yap ἣ ΕΠ οὐ τούτο εἰς τὸ ἀληϑὲς ἣ περὶ τοῦ 

ἡλίου, φανερόν. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἣ δόξα ἐπὶ τὸ τος υήτε ἡμῶν μεταδοξα- 
σάντων μήτε τοῦ ἡλίου ἄλλως νῦν 7 πρότερον ἔχοντος. διχῶς γὰρ οὕτως, 

ὡς χαὶ ἐν Κατηγορίαις λέγεται, συμβαίνει τὸν πρότερον ἀληϑῶς ὑπ ee 
περί τινος ψευδῶς ὕστερον soldi, ἢ αὐτὸν μεταπεισϑέντα 7 ἐπιλανϑανό- 
ϑενον, ἢ τοῦ πράγματος ἀδήλως αὐτῷ μεταπεσόντος. οὐχοῦν μία οὖσα ἣ 
φαντασία χαὶ Ba πράγματος ἑνὸς ἔσται χαὶ ψευδὴς διὰ thy αἴσϑησιν 
(τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ΤΡ τὶ χαὶ Ψευδῇ) χαὶ ἀληϑὴς διὰ τὴν ὑπόληψιν. 

οὐχοῦν χαὶ ἐπὶ τοῦ φαίνεται μὲν ὃ ἥλιος ποδιαῖος ἐπὶ τοῦ φαντά- 
3 ζεσϑαι tod τόξο το πεν διὰ τὴν αἴσϑησιν, τοῦ αὐτοῦ φαντάσματος 

\ xat ἀληϑοῦς γινομένου διὰ thy περὶ tod ἡλίου ὡς oe ὄντος τῆς 35 

γῆς πίστιν. 

Ρ. 428010 ᾿Αλλ᾽ ἐπειδή ἐστι χινηϑέντος τουδὶ χινεῖσϑαι ἕτερον 
ὑπὸ τούτου. 

Διὰ τῶν προειρημένων ὅτι διώρισται τῶν ἄλλων γνωστιχῶν δυνάμεων 
ἢ φαντασία ἐπιδείξας, ἐφεξῆς τίς ποτέ ἐστιν αὕτη παραδίδωσιν, ἀπὸ τῶν 
ἐνεργειῶν αὐτῆς τὴν οὐσία ΒΡΕΑΕῚΣ ἌΡΊΝΝ χινεῖται μὲν οὖν προσεχῶς ὑπὸ 

τῶν αἰσϑητῶν τὸ αἰσϑητήριον, οὐ πάσχον μόνον ἀλλὰ χαὶ ἐνεργοῦν διὰ τὸ 
ζωτιχόν, ἐγειρομένης δὲ ἐπὶ τῷ ἐνεργητικῷ τούτῳ πάϑει τῆς αἰσϑητιχῆς 
χαϑαρᾶς ἐνεργείας χαὶ χρίσεως, χατὰ τὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ἑστώσης εἶδος, οὐχ 
ἔξωϑεν οὐδὲ χατὰ motos, ἀλλ᾽ ἔνδοϑεν τῆς αἰσϑητιχῆς οὐσίας χατὰ τοὺς 
οἰχείους λόγους αὐτὸ Tee Ge ARCOM τῇ ἐν τῷ αἰσϑητηρίᾳῳ ἐγγῖνο- 

μένῃ παϑητικῇ ἐνεργείᾳ " ὡς wey μὲν εἶναι τὴν ἐν τῷ ΠῚ] ὑπὸ 

τοῦ αἰσϑητοῦ γεγονυῖαν πάϑην. τὴν δὲ τοῦ λόγου TpopOhiyy χαὶ τὴν χαϑαρὰν 

τῆς ΠΝ ΠΣ Poe χρίσιν καὶ τὸν χατὰ τὸ εἶδος τοῦ αἰσϑητοῦ ὅρον od 
χίνησιν, ἀλλ᾽ ἀμέριστον eae ἐφ᾽ 7 ype os αὐτῇ συνηυμένη 7, 

φανταιστιχὴ seth ρεται ζωή. ὀργάνῳ μὲν τῷ αὐτῷ χρωμένη, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς 
αἰσϑητιχῷ χαὶ ἔξωϑέν τι παϑαινομένῳ, ὡς GE φανταστιχῷ χαὶ ὑπὸ τῆς 
φανταστιχῆς ζωῆς τυπουμένῳ χαὶ μορφουμένῳ. χαὶ οὐ ϑαυμαστὸν εἰ τὸ αὐτὸ 
ὄχημα ταῖς διαφόροις ἡμῶν ὑπέστρωται ζωαῖς, ὅπου γε χαὶ τῇ λογικῇ ἡμῶν 

10 οὐδὲ correxi: οὔτε Aa 12 ἐν Κατηγορίαις] ὁ. 5 p. 4426 sq. 16 ψευδῆ ex Ar 
correxi: ψευδὴς Aa 28 tod om. a 

2] 9 
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ζωῇ ᾿ συνδιατίϑεται γοῦν tats λογικαῖς ἡμῶν ἐνεργείαις οὐ τὸ πνεῦμα μόνον, ὅϑν 
3 \ \ Χ Χ ἜΕΕ το ΟΝ, ΄ >? Ἐν c > \ 
ἀλλὰ χαὶ τὸ στερεὸν τοῦτο ὄργανον. προηγουμένως δ᾽ οὖν ὡς αἰσϑητιχὸν GO: 

παϑὸν τὸ πνεῦμα, καὶ τῆς αἰσϑήσεως εἰς τὴν χατὰ τὸ εἶδος στάσης ἐνέργειαν, 
χαὶ τὸ πνεῦμα ἐπιτήδειον γίνεται πρὸς τὴν τῶν φανταστῶν τύπων ὑποδοχήν. 

5 χαὶ αὐτὴ ἣ φαντασία ἐγείρεται πρὸς τὴν xat’ οἰχείους λόγους τῶν φαν- 
ταστιχῶν τύπων προβολὴν οἰκείως τοῖς αἰσϑητικοῖς εἴδεσιν, οὐχ ἅπαξ ἡ 
μ᾿, oy td , ~ > ~ > ~ ΄ > X \ ΄ Ἂν δὶς ἐνίοτε μόνον τῶν αἰσϑητικῶν δεηϑεῖσα τύπων ἀλλὰ χαὶ πλεονάχις πρὸς 5 

τὴν τῶν ὁμοίων προβολήν. ἐγερϑεῖσα δ᾽ οὖν χαὶ ἀφ᾽’ ἑαυτῆς προβάλλει 
τὰ φαντάσματα χαὶ τυποῖ χαὶ διαμορφοῖ τὸ σχῆμα ay’ ἑαυτῆς ἢ ὁμοίως 

10 τοῖς εἴδεσι τῶν αἰσϑητῶν ἢ καὶ τὸ ἀχριβὲς προστιϑεῖσα, ὡς χαὶ τὴν ἀπλατῇ 

προτείνουσα εὐϑεῖαν χαὶ σχήματα τὰ ἀχριβέστατα, καὶ ἀορισταίνουσα δὲ 
ἐνίοτε χαὶ ποικίλλουσα πολυτρόπως τοὺς τύπους. καὶ τὸ μὲν τῆς αἰσϑήσεως 
-. 6 X \ > > ~ y \ Ψ \ ~ ~ fie ὦ 

δεῖσϑαι πρὸς thy ἐξ ἀρχῆς ἔγερσιν xowov ἔχουσα χαὶ ταῖς λογικαῖς Ἡμῶν 10 

ζωαῖς (χαὶ γὰρ αὗται διὰ τὴν ὅλην ἔξω τῆς ψυχῆς στροφὴν τῆς ὑπὸ τῶν 

15 ἔξωϑεν οἷον πληγῆς τοῦ αἰσϑητηρίου τὴν ἀρχὴν ἐδεήϑησαν πρὸς τὴν τῶν 

οἰχείων γνωστῶν ἀντίληψιν), ἀλλὰ τούτων μεταβαινουσῶν ἐπὶ τὸ ἀσώματων 
χαὶ ἀτύπωτον χαὶ ἀμέριστον γνωστὸν ἣἥ φαντασία ἐν τῷ σωματοειδεῖ χαὶ 
τυπωτικῷ χαὶ μεριστῷ κατέχεται. χαὶ γὰρ εἰ χαὶ τὰς λογικὰς ἡμῶν, ὡς 
δ᾽ 31.» ΄ > ~ 2 ΄ ΄ σ \ \ ob [ζῇ \ ὃ Ἰάμβλιχος βούλεται, ἀποτυποῦται ἐνεργείας πάσας, ὅμως χατὰ τὰ αἰσ)ητὰ 

20 ἀπεικονίζεται εἴδη μορφωτιχῶς χαὶ μεριστῶς. διὸ χαὶ προσεχής ἐστι τῇ 1 

αἰσϑήσει, ὑπερέχουσα ὅμως τῷ μετὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔγερσιν καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῆς 

ἐνεργεῖν χαὶ οὐχ ἀεὶ παρόντων δεῖσϑαι τῶν αἰσϑητῶν, χαὶ τῷ τὴν ἀχρίβειαν 
QZ σ YY 5 - > δ). ἐπ ~ ~ Ie , σ προστιϑέναι, ὅπερ ἴσως οὐ πᾶσα ἀλλ᾽ ἢ τῶν λογιχῶν ἕξει φαντασία. ἅπασα 

δὲ τὸ ἡγεμονιχὸν χαὶ χινητικὸν τῶν ζῴων, τῶν μὲν ἄλλων ὡς πρώτη ἐν 
> “- τὰ δ ΄ > Χ ~ > lA σ Ned ied , 25 αὐτοῖς οὖσα γνωστιχὴ ζωή, ἐν δὲ τοῖς. ἀνθρώποις, ὅταν Gt ἥντινά ποτε 
Cpr? > if ΄ A ~ Da) 3% \ ~ fet) / 

αἰτίαν ἐπιχαλύπτηται ὃ λόγος. νῦν δὴ οὖν xat τοῖς tod ᾿Αριστοτέλους 20 

συναχολουϑῶμεν ῥήμασιν. 

p. 428010 ᾿Αλλ᾽ ἐπειδή ἐστι χινηϑέντος τουδὶ χκινεῖσϑαι ἕτερον 

ὑπὸ τούτου" 

80 Ὡς ὑπὸ τοῦ μοχλοῦ ὃ λίϑος χινηϑέντος ὑπὸ τῆς χειρός. δεῖ δὴ χατὰ 2% 

χοινοῦ τὸν ἐπειδὴ παρασυναπτιχὸν σύνδεσμον τοῖς ἐφεξῆς προστιϑέναι, ἕως 

οὗ τὴν ἀπόδοσιν ποιήσηται" οἷον χαὶ ἐπειδὴ ἢ φαντασία χίνησίς τις 

δοχεῖ εἶναι χαὶ οὐχ ἄνευ αἰσϑήσεως γίνεσϑαι GAN αἰσϑανομένοις 
nat ὧν ἐστιν αἴσϑησις, ual ἐπειδή ἐστι γίνεσθαι κίνησιν ὑπὸ τῆς 

35 ἐνεργείας τῆς αἰσϑήσεως, καὶ ἐπειδὴ ταύτην ἀνάγχη δμοίαν εἶναι 

αἰσϑήσει" xat λοιπὸν ἀποδίδωσι διὰ τοῦ εἴη ἂν αὕτη ἣ κίνησις 
ESE > χαὶ ἐφεξῆς. ἀλλὰ πῶς ἐνέργεια οὖσα γνωστιχὴ καὶ ἔνδοϑεν ἐγειρομένη ἣ 80 

φαντασία χίνησίς ἐστιν; ἢ δοχεῖ ἔφη. δοχεῖ δὲ ὅλως, ἐπειδὴ μετὰ σώματος 
~ a ΄ \ ~ c x > \ Ve ς 9X 

τοῦτο ὃ πάσχει πως χαὶ χινεῖται, ὡς μὲν αἰσϑητιχὸν ἔξωϑεν, ὡς δὲ φαν- 
40 ταστιχὸν ὑπὸ τῆς φανταστιχῆς τυπούμενον ζωῆς. τὸ μὲν οὖν μὴ ἄνευ 

4 τῶν --- 5 τὴν om. A 10 χαὶ τὸ] κατὰ τὸ ἃ 
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αἰσϑήσεως γίνεσϑαι ἀλλ᾽ αἰσϑανομένοις, gue ἀρχὴν δηλαδή, xowwoy 60: 
αὐτῇ, ὡς εἴρηται, καὶ πρὸς τὰς λογικὰς ἡμῶν ζωάς" ἐχεῖνο δὲ ἴδιον αὐτῆς 
τὸ χαὶ ὧν ἣ αἴσϑησίς ἐστιν. οὐ γὰρ ἐπὶ τὸ ἀσώματον αὐτὴ μεταβαίνει, 

ἀλλ᾽ ἐμμένει τοῖς σωματοειδέσι τύποις χαὶ ταῖς διαστάσεσι χαὶ μορφαῖς. 85 
5 τὸ μὲν οὖν γίνεσϑαι ὑπὸ τῆς ἐνεργείας τῆς δἰ τ Gage χίνησιν ἤτοι ἐνέργειαν 

ἄλλην οὐχ ἐπὶ τῆς PayEasEs μόνης, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν λογικῶν ἡμῶν 

γνώσεων ἀληϑές te ual ἐναργές, ἀλλὰ τῷ γε Eee χαὶ διὰ τὴν σωμα- 
τοξιδ τ ἐξ ἀνάγχης ὁμοία γίνεται 7 τὴς τῇ αἰσϑήσει. συμ- 

περαίνεται οὖν εἰχότως, ὡς χίνησις οὖσα διὰ τὴν ὡς SE: OEE δια- 
10 μόρφωσιν οὔτε ἄνευ αἰσϑήσεως ἐγγίνεται" μερικοὶ γὰρ πάντως χαὶ σωμα- 40 

μεριχὰ χαὶ σωματοειδῆ δι᾿ (η΄ 
πο σ ζ \ € / \ > τοειδεῖς of te τύποι χαὶ ai μορφαί, ta ὃ 

5 iL [4 2 lA 4 σ 3 αἰσϑήσεώς ἐστι πρώτως γνωστά, OTE οὐδ ΓΟ εἰς τὰ χαϑόλου ἡμῖν ἄνευ 
> Leon [ἐ > 5 , αἰσϑήσεως 7 ἀναφορά. 

p- 4298015 Οὔτε μὴ αἰσϑανομένοις ὑπάρχειν. 

15 Οὔτε γὰρ φυτοῖς ἢ τοῖς μηδ᾽ ὅλως ζῶσιν οὔτε τοῖς ὑπὲρ αἴσϑησιν, 
ὅσα χατὰ νοῦν 7 τ οὐσίωται νοερόν: ἐπειδὴ μετὰ διαστάσεως χαὶ μορφῆς 
at φανταστιχαὶ SCE: at δὲ τοῦ χαϑαροῦ λόγου χαὶ ἔτι μᾶλλον at τοῦ 45 

νοῦ τοῦ διαστατιχοῦ χαὶ μορφωτιχοῦ ὑπερέχουσι μερισμοῦ. ἄρα οὖν οὐχὶ 

χαὶ τοῖς οὐρανίοις δοτέον φαντασίαν; ἢ εἴπερ χαὶ αἴσϑησιν, χαὶ οὕτως ὡς 
20 χαὶ αἴσϑησιν, ἔνδοϑεν ὅλην ἐγειρομένην xat ἀφ᾽ ἑαυτῆς, χαὶ ὑποστατιχὴν 

χαὶ γνωστιχὴν τῶν τε ἀἰσϑητῶν πάντων χαὶ πρό γε τῶν ἔξω τῆς ἐν ad- 
τοῖς τοῖς ϑείοις αὐτῶν ὀχήμασιν ΠΕΣ νη. τῶν αἰσϑητῶν χατὰ λόγους 

σωματοειδεῖς προλήψεως, οὐ pope φωτιχοὺς οὐδὲ ἄλλοτε ἄλλους, wets) 

τῶν μορφωτιχῶν χαὶ τῆς ἀπειρίας τῶν ἄλλοτε ἄλλων γινομένων ἐξῃρημ 

25 περιεχτιχούς. 

.498b16 Καὶ πολλὰ nat αὐτὴν ποιεῖν χαὶ πάσχειν τὸ ἔγον. 
p ν J Ne 

Πάσχειν μὲν ὡς ὑπὸ τῶν αἰσϑήσεων χινουμένην, ποιεῖν δὲ διὰ τὸ χινη- θῦν χ t 1 | 

ϑεῖσαν ἤδη καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἜΣ χαὶ τῇ μνήμῃ τὰ ζῷα χινεῖν. τὸ ὁ 

γὰρ “aT αὐτὴν οὐχ ὡς δριστιχὴν μόνον, ἀλλὰ ual ὡς χινητικὴν ἀντὶ τοῦ (4p f ( i ᾿ i 
ε - > c \ ~ > ΄ 

80 ὕπ᾽ αὐτῆς ἀχουστέον, εἴ γε χαὶ ἢ φανταστιχὴ ψυχὴ χρῆται ὡς ὀργάνῳ 

τῷ ζῶντι σώματι. χαὶ εἶναι καὶ ἀληθῆ καὶ ood χαὶ γὰρ ἢ φαντασία 

τῶν γνωστιχῶν ἐστιν ἐν ἡμῖν δυνάμεων: πάσῃ δὲ γνώσει τέλος τὸ phe ἔς" 10 
¥ 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐχ ἔστι τῶν ἀεὶ ἄχηϑε υουσῶν ὡς νοῦς χαὶ ἐπιστήμη, εἰχότως 

: ἀχηϑής ἐστιν 7 ψευδής. ἐνίοτε μὲν οὖν χαὶ οἷον ἑχοῦσα ψεύδεται" ἐφ 

85 ἡμῖν γὰρ χαὶ τὰ μὴ ὄντα, ὡς εἴρηται, ἀναπλάττειν Nas ἀλλὰ τοῦτο 
5 

᾿ a γυκὴ πάσχοι ἂν tows φαντασία ποιχίλλουσα διὰ τὴν ἐπὶ πολλὰ χαὶ 

ἐπὶ τὰ ἀντιχείμενα τοῦ λόγου μετάστασιν, ἢ dé γε τῶν ἀλόγων οὐχέτι διὰ 

7 τῷ seripsi: τὴν Aa 10 μερικοὶ scripsi: μεριχὸν Aa 12 ὅτι a 16 ὅσα scripsi: 

ὅση Aa 26 ante ποιεῖν add. χαὶ a 36 πάσχει a 
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τὸ ἀπεστενωμένον. ἀλλὰ τὸ πάσῃ φαντασίᾳ ἑπόμενον ἀληϑὲς χαὶ ψεῦδος 60v 
\ »,) \ \ 5 ΄ 3 / [4 ΄ NX X ~ ID/ χατὰ τὴν πρὸς τὰς αἰσϑήσεις ἀχολουϑίαν ὑπογράφει, THY μὲν τοῖς ἰδίοις 15 

συγχινουμένην αἰσϑητοῖς ἀληϑῇ λέγων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅταν μὴ διὰ τὸ 

πόρρω ἣ ἄλλο τι παρεμπῖπτον χαὶ αὐτὴ 7 αἴσϑησις ἁμαρτάνῃ ἐπεὶ ἀλη- 
ς ΄ = 5 ΄ ΄, Cy fain ORY2 ΄, ΄ ε o 5 ϑευούσῃ τῇ αἰσϑήσει συναληϑεύει χαὶ ἢ ἄρτι χινουμένη φαντασία, ὡς ἥ γε 

usta χρόνον ἐγειρομένη χαὶ ἢ τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν φαντασία ψεύδεται 
πολλάχις. διὸ χαὶ ὑπ Ὁ ἀληϑεῖς μὲν εἶναι ἀεὶ τὰς τῶν ἰδίων αἰ- 20 

a ~ 7 - ΄ ΄ 

σϑήσεις, ψευδεῖς 68 τὰς πολλὰς φαντασίας, οὐχ ὅταν ἔτι παρῶσιν αἱ αἰσϑήσεις, 
“ (η΄ 

ἀλλ᾽ ἤδη γεγονυιῶν χαὶ μετὰ χρόνον. περὶ μέντοι τὰ χατὰ συμβεβηχὸς 
tx 10 αἰσϑητὰ χαὶ παρόντα γίνονται φαντασίαι ψευδεῖς, οἷον ὅτι Κλέωνος υἱὸς ὃ 
ra 

ευχός, ἐπειδὴ χαὶ at αἰσϑήσεις at περὶ ταῦτα. ὁμοίως δὲ ἔχουσι χαὶ at 
Φ περὶ τὰ χοινὰ αἰσϑητὰ αἰσϑήσεις te χαὶ φαντασίαι, χαὶ περὶ παρόντα ψευδό- 25 

5. .ν ΄ὔ > \ \ \ \ ΄ > ΄ ε 
μεναι ἐνίοτε διὰ τό, εἰ χαὶ μὴ χατὰ συμβεβηχὸς τούτων ἀντιλαμβάνονται at 
αἰσϑήσεις, ἀλλ᾽ [ἐπειδὴ] ob πρώτως τῶν γὰρ ἰδίων πρώτως. ὑπάρχει dé 

15 τὰ χοινὰ ὥσπερ χαὶ τὰ ἴδια συμβεβηχότα ὄντα ἄμφω τοῖς κατὰ συμβεβηχὸς 
αἰσϑητοῖς, ἅπερ at ὑποχείμεναι οὐσίαι. τὸ δὲ περὶ ἃ μάλιστα Hoy ἔστιν 
ἀπατηϑῆναι περὶ ἀμφοτέρων ἀχουστέον τῶν τε χατὰ συμβεβηχὸς χαὶ 
τῶν χοινῶν αἰσϑητῶν. 

p.428b27 Καὶ ἢ μὲν πρώτη παρούσης τῆς αἰσθήσεως ἀληϑής. 80 

20 Eyelperat γὰρ xat παρούσης εὐϑὺς ἧ ὑπο χἂν ἐνίοτε λανϑάνῃ 38 
διὰ τὸ πληχτιχὸν τῆς αἰσϑήσεως ἐπισπωμένης τὴν ἐπίστασιν, χαὶ μάλιστα 

ὅταν πόρρω τὸ αἰσϑητιχόν, ὅτε συμβαίνει χαὶ τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν δια- 40 
ΠΕ ΟῚ 5 \ 4 4 b) \ \ A) Ὑ fa ole) ? ΄ 

ψεύδεσϑαι οὐ τὴν φαντασίαν μόνην, ἀλλὰ χαὶ τὴν αἴσϑησιν. ἐφ᾽ οἷς συνάγει 
υνηδενὶ ἄλλῳ τὰ λεχϑέντα fees ἢ τῇ Ἔθος; ἦν δὲ τὰ λεχϑέντα 

τὸ χίνησιν ὑπὸ τῆς χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσεως ἐγγινομένην εἶναι (σωμάτων 
δὲ ἢ χίνησις), χαὶ διὰ τὸ τυποῦσϑαι χαὶ μορφοῦσϑαι τὸ πνεῦμα ἐγειρομένης 

c - ας - ως σῶος σουσε δ το 4 Ly yap ae δ 4 ty pkey τῆς φαντασίας, τῆς χινήσεως αὐτῆς χατηγορουμένης" TO ὁμοίαν εἶναι αὐτὴν 

τῷ σι 

τῇ αἰσϑήσει διὰ τὸ ἀχώριστον τῶν σωμάτων, συντυπουμένου ἀεὶ τῇ φαν- 

ταστιχῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος" χαὶ τὸ τοῖς μὴ αἰσϑανομένοις μὴ ὑπάρχειν 45 

80 χαὶ ἄνευ αἰσϑήσεως μὴ ἐγγίνεσϑαι, ἐπ τὴ 7 Πρ ἢ πᾶσα τῆς ψυχῆς τῆς 
ὅλης ἔξω γινομένης διὰ τῶν αἰσθητῶν ἐγείρεται, ἢ δὲ φαντασία καὶ ἐμμένει 

τοῖς αἰσϑητοῖς τύποις" χαὶ τὸ πολλὰ xat’ αὐτὴν ποιεῖν χαὶ πάσχειν τὸ 
y \ \ ε ~ σ > \ ~ ἈΠ 15 re ~ Woe ~ σ CN 
ἔχον (χαὶ γὰρ boys, ὅπερ ἐστὶ ποιεῖν, χαὶ ἐρυϑριᾷ nat ὠχριᾷ, ὅπερ ὑπὸ 
τὸ πάσχειν)" χαὶ τὸ epeneD χαὶ ψεύδεσϑαι, διὰ τὸ τῶν γνωστιχῶν 

35 OT ἄρχειν δυνάμεων. χαὶ τούτων οὐ τῶν ἀεὶ ἀλη ϑευθυσῶν: χαὶ τὸ ὄνομα 50 
6& ἐτυμολογεῖ τῆς φαντασίας χατὰ τὴν πρὸς τὰς αἰσϑήσεις χοινωνίαν ἀπὸ 

τῆς ἀρίστης ἐν αὐταῖς τῆς ὄψεως, ἧς H ἐνέργεια μετὰ φωτός, ay’ οὗ cvo- θ1: 
μᾶάσϑαι τὴν φαντασίαν. χαὶ διὰ τὸ ἐμμ μένειν χαὶ ὁμοίας εἶναι ταῖς 

ἐν σϑήσεσι πολλὰ xat αὐτὰς πράττει τὰ ζῷα. πᾶσα γὰρ πρᾶξις 

14 ἐπειδὴ delevi 21 τὸ seripsi: τῷ Aa o2 τὸ (post χαὶ) om. ἃ ποιεῖ χαὶ 

πάσχει ἃ 98, 39 τὰς αἰσϑήσεις ἃ 
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περὶ ta αἰσϑητά, ὡς καὶ ἐν ταῖς πράξεσι τοῖς αἰσϑητοῖς χρῇσϑαι χαὶ ἐν 61- 
ταῖς πρὸς αὐτὰς ὁρμαῖς τῇ τῶν αἰσϑητῶν μνήμῃ, ἥτις μόνιμός ἐστιν ὁμοία 
ταῖς αἰσϑήσεσιν ἐνέργεια. ἀλλ᾽ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ζῴοις χαὶ τὸ χατάρχον 
χαὶ ἡγεμονοῦν τῶν πράξεων ἣ φαντασία ἐστίν, ἐπειδὴ μὴ ἔχει τι χρεῖττον 
ἐν δὲ τοῖς ἀνθρώποις τὸ μὲν ἄρχον τῶν πράξεων ὃ πραχτιχός ἐστι νοῦς, 

ὅταν χατὰ λόγον ἐνεργῶμεν (οὐχ ἄνευ 68 φαντασίας " ual γὰρ αὐτὸς χρῆται 
ταῖς φαντασίαις, διὰ τὸ περὶ τὰ αἰσϑητὰ εἶναι τὰς πράξεις ual τὴν ἐπ’ 

αὐτὰς ὁρμὴν σὺν τῇ τῶν αἰσϑητῶν γίνεσϑαι μνήμῃ)" διὰ δὲ τὸ ἐνίοτε ἐπι- 

χαλύπτεσϑαι τὸν πραχτιχὸν νοῦν χαὶ ἡμεῖς χατὰ φαντασίας ἡγουμένας τότε 

χινούμεϑα, ἐναργέστατα ἐν τοῖς ὕπνοις τῆς φαντασίας ἄνευ λόγου τῇδε χα- 
χεῖσε ἀορίστως ἀττούσης uot τὸ ζῷον ἐνίοτε χινούσης, ἀλλὰ uat ἐν τοῖς 
πάϑεσιν ὡς ἐν ταῖς ἀμέτροις ἐπιϑυμίαις χαὶ ὀργαῖς ἡδοναῖς te χαὶ λύπαις 

χαὶ φόβοις οὐ χρωμένης τῷ λόγῳ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐν νόσοις δέ τισιν ὡς 
ἐν ταῖς παραφροσύναις. αἰτία δὲ τοῦ ἐπιχαλύπτεσϑαι χαὶ ἢ παιδιχὴ ἡλιχία. 

>] p. 42928 [Περὶ μὲν οὖν φαντασίας, τί ἐστι xat διὰ τ 

εἰρήσϑω ἐπὶ τοσοῦτον. 

on Mv OTLY, 

Kat yap ὡρίσατο αὐτήν (τοῦ δὲ τί ἐστι δηλωτιχὸς 6 ὅρος) ἄλλα (te) 
Ἄν ΟΣ NEON, \ \ 3 lA \ SX fe \ \ χαὶ ὅτι γνωστιχὴ δύναμις, ποτὲ μὲν ἀληϑεύουσα ποτὲ δὲ ψευδομένη, xal τὰς 

"ἾΡΙΣ SX SS new, r Χ \ Fa Ὁ > / 795 αἰτίας δὲ αὐτῆς. ὧν τὸ διὰ τί ἐστι δηλωτιχόν, παραδέδωχε, τὴν Ὁ ὡς 
fo ποιητικὴν τὴν χατ᾽ ἐνέργειαν αἴσϑησιν, τὴν δὲ ὡς τελικήν, ἵνα nat” αὐτὴν 

\ ~ \ , X ~ 

πολλὰ ποιῇ te χαὶ πάσχῃ τὰ ζῷα. 

Ρ. 42910 «Περὶ δὲ τοῦ μορίου τῆς ψυχῆς, ᾧ γινώσχει τε ἣ ψυχὴ 
χαὶ φρονεῖ. 

Ti x \ ST < \ ~ ~ ~ σ ε , Sart 
ι μεν χαι ποιὸς ὁ χώριστος τῶν ψυχῶν γοὺς. OTL 7 πρώτη οὐσια 

χαὶ ten nat ἢ ἀρίστη ζωὴ xal ἣ ἀχροτάτη ἐνέργεια, χαὶ ὃ αὐτὸς 5 

νοητόν τε χαὶ νόησις καὶ νοῦς, χαὶ ἀιδιότης χαὶ τελειότης χαὶ μονὴ καὶ 
ὅρος χαὶ αἰτία πάντων, εὐχαιρότερον ἼΠῸ χαὶ τελειότερον ἐν τοῖς εἰς τὸ 
ne τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ γεγραμμένοις ἑπομένως ταῖς Ἰαμβλίχου περὶ 
αὐτοῦ χατὰ τὸν ᾿Αριστοτέλους σχοπὸν ϑεωρίαις πεφιλοσόφηται. μᾶλλον δὲ 

voy ποῖός τις ὁ ὑπὸ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς μετεχόμενος νοῦς ῥητέον. ἔστι 

γάρ τις καὶ ἴδιος by’ ἑχάστης λογικῆς ψυχῆς μετεχόμενος νοῦς, ᾧ 
δρίζεται ἑχάστη ψυχὴ ὑποβᾶσα εἰς τὸ ὁριζόμενον χαὶ εἰς λύτο ἀντὶ 
εἴδους. Tee ee yap ἅπαν εἶδος, ἐπ το ΤῊ χαὶ ὅρος χαὶ τελειότης" ἣ δὲ 
py οὐχ ἀμέριστος, ὡς ἣ ἀνελιττομένη αὐτῇ ee ἐνέργεια, ἐν διαιρέσει 
ἅμα χαὶ συναγωγῇ προϊοῦσα. ὑποβᾶσα οὖν ἐν τὸ Bpehepevoy τε χαὶ εἰδο- 
ey) ee χαὶ οὐσιωδῶς ἐξῆπται ὅρου χαὶ εἴδους, χαὶ ae υ EXAOTY, 
εἴ ye χαὶ ἐπὶ τῶν συνϑέτων τὸ τ ροον Heyes εἶδος, xa? ὃ ἰδίως παρὰ 
τοῖς ἐχ τῆς Στοᾶς λέγεται ποιόν, ὃ χαὶ ἀϑρόως ἐπιγίνεται χαὶ αὖ ἀπογίνεται 2 

17 ἄλλα te seripsi: ἀλλὰ Aa oT ποιόν scripsi: ποιός Aa 

1 

10 

15 

20 

© 24 

30 



218 SIMPLICIT IN L. DE ANIMA III 4 [Arist. p. 429210] 

χαὶ τὸ αὐτὸ ἐν παντὶ τῷ τοῦ συνϑέτου βίῳ διαμένει, nator τῶν μορίων θ1: 
vv vv , \ / > 2 Le x ~ j 7 

ἄλλων ἄλλοτε γινομένων τε χαὶ φϑειρομένων. εἰ δ᾽ οὖν χαὶ τῶν συνθέτων 
gz, > ΄ Στὰ aa = 4 ¢ ΄ ea \ esr, > ΄ Exaotov οἰχείῳ ὁρίζεται εἴδει, μειζόνως ἢ ψυχή, ἅτε xal προσεχῶς ἐχομένη 
τῶν εἰδῶν " χαὶ διοίσει δηλαδὴ τὸ μετεχόμενον τοῦτο εἶδος χαὶ τῶν πρώτων * 

5 χαὶ ἀμεϑέχτων εἰδῶν ὡς μετεχόμενον χαὶ οὐ πάντῃ μεῖναν ἐν ἑαυτῷ οὐδὲ 40 
ὅρος ὧν χωριστός, ἀλλ᾽ ἑτέρου ὑπάρχων τῆς ψυχῆς, αὐτὸ δὲ τοῦτο ὅρος 
τῆς εἰς τὸ δριζόμενον ὑποβάσης. χαὶ αὐτῆς οὖν διοίσει τῆς ψυχῆς ὡς 
χρείττων οὐσία: ὡς γὰρ ὅρῳ δριζομένης χαὶ ὡς τελειότητι τελειουμένης " 
χαὶ ἐπειδὴ ἢ Ψυχὴ ἢ nate λόγον ἐστὶ γνωστιχὴ οὐσία. τὸ ταύτην ὁρίζον 

10 ἀμέριστος ἔσται γνωστικὴ οὐσία. τοῦτο δὲ 6 νοῦς, ἀλλὰ μεϑεχτὸς νοῦς χαὶ 
τὸ ὅλον τοῦτο ψυχῆς νοῦς. dpa οὖν περὶ τοῦδε νῦν τῷ ᾿Αριστοτέλει ὁ 45 
λόγος; ἀλλ᾽ οὔτι γε μόριον οὗτος τῆς ψυχῆς, αἰτία δὲ αὐτῆς εἰδητιχκὴ καὶ 
χρείττων οὐσία, πρὸς τῷ χαὶ ἄτοπον αὐτῷ γίνεσθαι τὴν ἄμεσον ἀπὸ τῆς 

φαντασίας ἐπ᾽ ἐχεῖνον μετάβασιν, ὑπερβάντι τὴν λογικὴν οὐσίαν, xattor ἀπὸ 

15 τῆς ὕϑρεπτιχῆς διὰ τῶν μέσων ἀεὶ ἀναβαίνοντι᾽ ὁπότε χαὶ σαφῶς διορίζεται 

γράφων “ἱλέγω δὲ νοῦν ᾧ διανοεῖται καὶ ὑπολαμβάνει ἢ ψυχή. χαὶ 
ἑλεῖν μὲν δεῖ χαὶ τὸν ὅρον τῆς Ψυχῆς, ἵνα ἐπιστημονιχῶς αὐτὴν γνωρίζωμεν 50 

μᾶλλον, ὡς χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, οἷον ζῷον λογιχὸν ὕνητὸν γνόντες τὸν ᾿ἀν- 

ὕρωπον ἐν τῇ ζωῇ τῇ κχατὰ λόγον οὐσιωμένῃ πεπερασμένα χατὰ χρόνον 

20 μέτρα ἐχούσῃ τὸ εἶδος νοοῦμεν | τὸ ἀνθρώπειον. οὕτω δὴ χαὶ τὴν ψυχὴν Gly 
ἐν οὐσίᾳ χαὶ ζωῇ ἀνελισσομένῃ πραχτιχῇ τε χαὶ ϑεωρητικῇ ϑεωρήσαντες, 

χαὶ ποτὲ μὲν πρὸς τὰ αἰσϑητὰ ποτὲ O& πρὸς τὰ νοητὰ στρεφομένην, χαὶ 
τὸ ἐλ τυχὸν αὐτῆς αἴτιον ϑησόμεϑα ἐν ἀμερίστῳ χαὶ νοερᾷ οὐσίᾳ τε χαὶ 

ζωῇ. οὐ πραχτιχῇ μὲν οὐδὲ ἀνειλιγμένως ϑεωρητιχῇ . ὑπ τε τη ὃὲ ταύτης 
αἰτίᾳ, χαὶ ἐνδοτιχῇ Brees ὡς TE χαὶ τῆς τοιᾶσδε τς ἐνεργείᾳ. λέγω δὲ 5 τῷ σι 

εἰδητικὴν τῆς Ψυχῆς αἰτίαν τὴν xad? ἣν πὰ αὐτῇ ἀχωρίστως δρί-- 

ζεται ἤδη εἰς. τὸ δριζόμενον ὑποβᾶσα, ὥσπερ χαὶ πᾶν τὸ ὁριζόμενον χατά 

τινα αὐτῷ παρόντα δρίζεται ὅρον χοινῇ τε πᾶσι τοῖς ὁμοειδέσι χαὶ τὸν 
Exdotov ἴδιον, ἐφ᾽ ὧν πολλὰ τὰ ὁμοειδγ. ἔστι τοίνυν ὃ προχείμενος σχοπὸς 

80 οὐ περὶ τοῦ p 
αἀμεϑέχτου, aA 

eteyousgvon ὑπὸ τῆς ψυχῆς νοῦ οὐδὲ ἔτι μᾶλλ ερὶ τοῦ ετεχομένου 0 is Ψυχῆς νοῦ o μᾶλλον περὶ τοῦ 
MN ; > he ᾿ face ἐπ Ξι . “ΨΥ, 7 = λὰ περὶ τῆς λογικῆς οὐσίας ἐπειδὴ χαὶ πε pt Ψυχῆς ἢ πραγμα 

Teta, μόριον 6& χαὶ ὃ λόγος τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ὅτι μία ἣν ἢ ὅλη" 10 

εἴρηται δὲ ὅτι νῦν γίνεται μία συμπλεχομένου τοῦ λόγου ἐν τῇ πρὸς τὸ 

σῶμα ῥοπῇ ταῖς δευτέραις χαὶ σωματοειδέσι ζωαῖς. εἰπὼν δὲ ᾧ γινώσχει 

co cnr ψυχή, ἐπειδὴ γνῶσις χαὶ ἢ αἰσϑητική te χαὶ φανταστιχή, ἵνα τὴν λο- 

γιχὴν δηλώσ Ἢ». post ΧΕ τὸ χαὶ φρονεῖ: ὕπερ ἴδιον τοῦ λόγου βάϑος 
ἔχοντος χαὶ τοῦ μὲν οὐδὲ χρωμένου ταῖς δευτέραις ζωαῖς, ἀλλὰ nal? ἕαυ- 

τὸν ἐνεργοῦντος ual οὐ πάσχοντος ἀλλ᾽ ἐνεργοῦντος τὰ γνωστά, διὰ τὸ μὴ 1 

ἔξωϑεν ἀλλ᾽ ἀφ’ ξαυτοῦ προβάλλειν, τοῦ δὲ εἰς τὸ ἔξω ἀποτεινομένου 

40 χαὶ συμπλεχομένου ταῖς σωματοειδέσι γνώσεσι. χαὶ i in ἢ ἀτελοῦς ἡ 
τελείου μέν, ὑπὸ ὃὲ τοῦ πρώτου τελειουμένου χαὶ πληρουμένου τῶν εἰδῶν. 

ὡς εἶναι διττὸν τὴν πρώτην τὸν τῆς ψυχῆς λόγον, τὸν μὲν χωριστὸν χαὶ 

2 ἐχούσῃ] ἐνεργούσῃ ab alia manu supra scriptum A 
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πλήρη ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τῶν οἰχείων γνωστῶν, xalP ὃν ἣ εἰς ἑαυτὴν τῆς ψυχῆς Gly 
ἐπιστροφὴ χαὶ πρὸς τὰ χρείττω συναφή, τὸν δὲ xa ὃν ἐξισταμένη τῆς 
ἐν αὑτῇ μονῆς ὅλη πρὸς τὰ δεύτερα ἀποτείνεται, ἣ παντελῶς τῶν αἰτίων 20 

ἀφισταμένη διά te τὴν ἀφ’ Eavtod χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν ὑπερτέρων πολλὴν 
ὃ τοῦ λόγου ἀπόστασιν, δυνάμει μόνον χαὶ ἀτελῶς ἔχοντος τὰ εἴδη, 7} τελειου- 

μένη χαὶ ἐν τῇ προβεβλημένῃ ζωῇ χατὰ τὸν οὐ μείναντα μὲν ἐν ἑαυτῷ 
12 

hoyov οὐδὲ ἐν αὐτοῖς τοῖς χατ᾽ οὐσίαν αὐτῷ ἐνυπάρχουσι γνωστοῖς; GAN οὐ 
Lp σ > , id “4 SX Be oN A ἘῸΞ \ X \ πάντῃ ὅμως ἀφιστάμενον, ὑποβάντα δὲ εἰς τὴν χατὰ προβολὴν ζωὴν χαὶ 

2 THY χατὰ ἀπόστασιν τῶν οὐσιωδῶν λόγων, καὶ ἐν. ταῖς περὶ τὴν οὐσίαν 90 

10 ἕξεσιν ὑποδεχόμενον τὰ γνωστὰ προϊόντα ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶν, ὥσπερ ὃ ἐπι- 

στήμων. ἔσται οὖν 6 μὲν ὑλικὸς χαὶ δυνάμει χαὶ παϑητιχός, 6 ἔξω ῥέπων 
| la ~ i ΄ , ς΄ > \ \ σ Ve RY he ὯΝ 

χαὶ συμπεφυρμένος ταῖς δευτέραις γνώσεσιν, ὃ ἀτελὴς χαὶ ὅλος ἔξω" 6 δὲ 

ἐν προβολῇ μὲν ἀλλὰ πληρούμενος χαὶ τὸ τέλειον ἔχων, ὅμως δὲ περὶ τὴν ρη ΠῚ TAY POVWEVOS 0 DV SYWY, OWS OF περι τ 4 

oO οὐσίαν χαὶ οὐ χατ᾽ αὐτὴν τὴν oe Ok γέργειαν, που ητυιὸς ὧν χαὶ αὐτὸς 
15 διὰ τὸ ὑπὸ τῶν οὐσιωδῶν χαὶ πρώ ὦτων Ῥωσθῶν χαὶ γνώσεων χατὰ δεύτερα 80 

eherodavat μέτρα. χαὶ δυνάμει οὖν, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὸ ἀτελὲς τ χατὰ 

δ τὸ δεύτερον δυνάμει τὸ ἤδη μὲν χατὰ εἰν ἕξιν τέλειον οὐχ ὌΠ δέ. 

ὡς γὰρ τὸ ζωτιχὸν ὄργανον δυνάμει ζωὴν ἔχειν λέγεται, χαίτοι ζῶν διὰ τὸ 

-τέρωϑεν roomie ζῆν, οὕτω χαὶ τὸ χατὰ προβολὴν νοοῦν ὡς μὲν τοῖς 

to o Fe o - ἔνουσιν εἴδεσι χαὶ ταῖς συμφυέσιν αὐτοῖς νοήσεσιν ἐπιχτήτως τελειούμενον 

δυνάμει νοεῖν λέγεται, χἂν ἤδη vor. ὃ δέ ἐστιν ὃ πρῶτος οὐσιώδης λόγος, 35 

αὐτὸς ὧν τό τε πρῶτον ἐν τῇ ψυχῇ γνωστὸν χαὶ ἢ πρώτη γνῶσις, χαὶ ὡς 
λόγῳ ψυχιχῷ δυνατόν, τῇ οὐσίᾳ ὧν ἐνέργεια διὰ τὴν πρὸς νοῦν εν 

γὰρ ὃ ὑλιχὸς χαὶ ἀτελὴς ὅμοιος τῷ αἰσϑητικῷ. διὰ τὴν πρὸς αὐτὸ 

25 ῥοπὴν ὅλως χαὶ αὐτός, ὡς οἷόν τε τῷ λόγῳ, τοῦ ἔξω γινόμενος, οὕτως ὃ 
τοῦ ἔξω παντελῶς ἀφιστάμενος xat ἑαυτῷ ἀμερίστως ἑνούμενος. ὡς δυνατόν. 

rd 

΄ 2 ἀφομοιοῦται τῷ νῷ, ὅς πρῶτός ἐστι τῇ οὐσίᾳ ἐνέργεια. στη: ἔμοιγε δοχεῖ 

διττὸς χαὶ τριττὸς ὃ τῆς ψυχῆς εἶναι λόγος, τοῦ πο" ὁτὲ μὲν ἀτελοῦς OTE 40 

δὲ τελείου γινομένου, χαὶ ταύτῃ διχῇ διαιρουμένου" οὐ γινομένης τῆς εἰς δύο 7 

80 τρία διαιρέσεως ὡς πάντῃ χεχωρισμένων τῶν λόγων ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ὡς περὶ 
ἕνα τὸν πρῶτον τῶν δύο χαὶ ἀπ’ αὐτοῦ προϊόντων χαὶ περὶ μίαν οὐσίαν 
τὴν πρώτην τῆς δευτέρας ual τρίτης οὐσιουμένης. αὐτὴ γὰρ ἢ πρώτη ἀφ᾽ 
ἑαυτῆς προϊοῦσα τὰς δευτέρας καὶ τρίτας προβάλλεται ἐν ἑαυτῇ ζωάς, οὐχ 
ἐνεργείας ἀνουσίους οὔσας, ἀλλ᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο ζωάς: πᾶσα δὲ ζωὴ οὐσία 4 

86 χαὶ ἢ ἐσχάτη, εἴ ye ual τὸ κατ᾽ αὐτὴν ὁριζόμενον ζῷον καὶ εἴ γε τῶν 
ἐναντίων δεχτιχὴ ἣ γενεσιουργὸς ζωή. ἀλλ᾽ abe οὕτως ἣ πρώτη εἰς τὸ ἔξω 
πρόεισιν, ὡς μὴ χαὶ μένειν ἐν το" ἐν τ τῷ μένειν χαὶ αὐτῇ τὸ εἶναι 

χαὶ ταῖς ἄλλαις διὰ τὸ ὁπωσοῦν μένειν παρέχεται: ἀλλ᾽ ὅταν προΐγ, οὐχ 
> 

εἰλικρινῶς μένει. εἷς οὖν ὃ μένων te εἰλιχρινῶς πρότερον χαὶ αὖϑις χαλῶν 
\ ~ > \ Ve Cy eo Ward ~ ~ \ ’> es \ 

40 TO μόνιμον τῇ εἰς τὸ ἔξω aH ξαυτοῦ προβολῇ χαὶ προόδῳ χαὶ ἀτελὴς 

5 μόνων A τελειουμένη Correxi: τελειουμένου Aa 7 ἀλλ᾽ οὐ scripsi: ἀλλὰ Aa 

9 ὑπόστασιν a 12 συμπεφυρμένως a 24 ὥστε A! 27 doxet om. A 28 λόγος 

seripsi: νοῦς Aa 32 αὕτη a 94. ἀνοσίους A 
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χατὰ ταύτην ἣ τέλειος γινόμενος, χαὶ πάλιν τῶν δευτέρων προβολῶν χωρι- θ1ν 
ζόμενος καὶ εἰς ἑαυτὸν ἀνατρέχων, ὅτε χαὶ ἔστιν ὅπερ ἐστίν. ἐν γὰρ τῇ 50 

προβολῇ ἀφίσταταί πως ἕαυτοῦ χαὶ οὔτε μένει ἐν ἑαυτῷ παντελῶς οὔτε 
ἔστιν εἰλιχρινῶς ὅπερ ἐστί, παραϑραυόμενός πως χαὶ κατ᾽ οὐσίαν: οὐχ ὡς 

5 πάντῃ ἀπολλύμενος οὐδὲ ὡς μὴ χαὶ μένων πῃ ἔξω ἰών, ἀλλὰ πρεπόντως 
τῇ ψυχικῇ μεσότητι, ὡς τοῦ μεριστοῦ | χαὶ ἀμερίστου τυγχάνει ὧν μέσος, 62r 

οὕτω χαὶ τοῦ ἀεί τε μένοντος ἐν ἑαυτῷ χαὶ τοῦ ποτὲ παντελῶς ἀφισταμένου 
ἑαυτοῦ χαὶ τοῦ ἀγενήτου τε χαὶ γενητοῦ χαὶ ἀϑανάτου τε χαὶ ϑνητοῦ μέσος 
ἂν εἴη, τῶν μὲν χατὰ προβολὴν ζωῶν ποτὲ προχειριζομένων χαὶ αὖϑις 

10 συναιρουμένων εἰς τὴν ἐν ἑαυτῇ μένουσαν, ταύτης δὲ παραϑραυούσης ποτὲ 

τὴν ἀχραιφνῇ ἐν ἑαυτῇ τε μονὴν καὶ τὴν τῆς ὑπάρξεως ἑαυτῆς ἀχρότητα 5 

χατὰ τὴν εἰς ἑαυτὴν στροφὴν οὐσιωμένην. ὡς μήτε μένειν ἀεὶ ὡσαύτως, 

ὡς τῷ [Πλάτωνι δοχεῖ, μήτε μὴν οὕτως ἔνδοϑεν προϊέναι ὡς παντελῶς 
5 

fon ἑαυτῆς ἐξίστασϑαι (οὔτε γὰρ ἂν mpotor ἔτι οὔτ᾽ dv ὅλως μένοι), ἐπειδὴ ἐν 
15 τῇ εἰς ἑαυτὴν οὐσίωται στροφῇ. ἔστι τοίνυν ὃ πᾶς λόγος τῷ ᾿Αριστοτέλει 

ἐν τούτοις περὶ τῆς λογυιῆς ψυχῆς, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τοῦ μετεχομένου ὕπ᾽ αὐτῆς 
vod πρώτως. δυνατὸν. γάρ, ὡς ἔφαμεν, χαὶ εἰς ἐχεῖνον ἀπὸ τούτου μετα- 

βαίνειν, οὐ πάσχοντα ἅπερ ἢ ψυχή, ἀλλ᾽ δριστικῶς ἐνεργοῦντα ταῦτα, ἅπερ 10 
ἢ δριζομένη ὕπ᾽ αὐτοῦ ψυχὴ ἔστι τε χαὶ ζῇ. αὕτη τοίνυν ἢ χαὶ μετα- 

20 βαλλομένη χαὶ μένουσα, προϊοῦσά τε εἰς τὰ δεύτερα ual αὖϑις εἰς τὴν 
ἀχραιφνῇ χαὶ χωριστὴν ἀποχαϑισταμένη οὐσίαν: ὃ δὲ μετεχόμενος ὕπ᾽ 
αὐτῆς νοῦς, μένων ἀεὶ ὡσαύτως ὅπερ ἐστίν, ὁρίζει τὰς παντοίας τῆς ψυχῆς 
χαταστάσεις, ὡς χαὶ τὸ φυσιχὸν χαὶ τὸ τῶν γενητῶν δριστιχὸν εἶδος, 

ἀμέριστον ὃν χαὶ μένον ὅπερ ἐστί, τῶν μεριστῶν χαὶ παντοίως μεταβαλλο- 
τῷ σι μένων δριστιχόν. ἀλλὰ νοῦς, φασίν, ἢ χρείττων ἐστὶ τῆς ψυχῆς οὐσία, περὶ 15 

ὃξ νοῦ ποιεῖται τὸν λόγον 6 ᾿Λριστοτέλης χαὶ οὐ περὶ τῆς λογικῆς οὐσίας. 
χαὶ πῶς, εἴ γε περὶ ψυχῆς ἣ πραγματεία, ἣ ἀρίστη τῆς ψυχῆς παρεῖται ζωὴ 

ἢ λογική; πῶς «δὲ ἀπὸ τῆς ἐσχάτης ἀρξάμενος τῆς ϑρεπτιχῆς χαὶ διὰ τῶν 
προσεχῶν ἀνιὼν διὰ τῆς atodytixys χαὶ φαντασίας οὐχὶ τῶν λογιχῶν ἔχεται 

80 γνώσεων, εὐτάχτως ἀνιών, ὥσπερ χαὶ φαίνεται πρῶτον μὲν τὴν χατὰ τὸ 
Vv 

πρῶτον δυνάμει ἀτελῆ παραδιδούς, ἔπειτα τὴν xual? ἕξιν τελείαν, χαὶ οὕτω 20 Ξ 
Ψ 

ε 
iS 
— 

A A Ne et ~ SAE. 7S ~ Sek 5 9 εἷῷ \ τ THY χατὰ τὴν τῇ οὐσίᾳ σύνδρομον ξστῶσαν ἐνέργειαν, ἀλλ᾽ ὑπερβὰς πᾶσαν 
MS Ἁ \ ~ - ~ ~ ~ ~ τὴν λογικὴν περὶ tod ἐξῃρημένου τῆς ψυχῆς φιλοσοφεῖ vod, περὶ οὗ μηδὲ 

» +7 τ Ὁ - - ~ ~ προύχειτο λέγειν; πῶς δὲ οὐ σαφῶς μόριον εἴρηται τῆς ψυχῆς τὸ νῦν εἰς 
Ἔ ὃς ΄ Se aie x e \ ~ Sarees " ἢ aX ~ > ) 5 90 ὕεωριαν προχείμενον. ᾧ χαὶ φρονεῖν εἴρηται; λογιχὴ δὲ γνῶσις ἀλλ᾽ οὐ 

~ ΄ X ! \ ~ ¢ / \ ΄ iD ΄ ce / ἊΝ ~ το τοῦ ὑπὲρ ψυχὴν νοῦ ἣ φρόνησις. nat πάλιν ἐπάγει “᾿λέγω δὲ νοῦν ᾧ 
ἣΝ io 5 \ c , ΄ ! ᾿ 7?) a ΄ , ! = ὯΔ \ a , \ οιανοεῖται χαὶ ὑπολαμβάνει ἢ ψυχή ὑπόληψις δὲ χαὶ διάνοια λογιχαὶ 
Ἰνώσεις. ἀλλὰ νοῦν χαλεῖ χαὶ τὸν λόγον" διατείνει δὲ τὸ ὄνομα τοῦ νοῦ 2% 

\ “4 ~ ~ . - 5} ~ χαὶ μέχρι τῆς φαντασίας. τὴν γοῦν δόξαν ἀπὸ τῆς φαντασίας διαχρίνων 
40 γράφει ““ὅτι δὲ οὐχ ἔστιν ἢ αὐτὴ νόησις χαὶ ὑπόληψις φανερόν: τοῦτο 

) Ὁ ~ rn \ \ ΄ > > ~ ~ μὲν γὰρ τὸ πάϑος ἐφ᾽ ἡμῖν gett”, τὸ νοεῖν λέγων ἐχεῖνο τὸ φανταστιχὸν 

6 τυγχάνοι ἃ 13 τῷ Πλάτωνι] Phaedo 2756. 25 φησὶν ἃ 90 μήτε A 

10 ὅτι δὲ χτλ. p. 427 16 sq. νόησις χαὶ om. Aa 
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\ \ > , Υ ce > ~ Ω τὸ πρὸ ὀμμάτων τιϑέμενον, ὅταν HOU BS pone οἱ ἐν τοῖς μνημο- 62r 
vixots τιϑέμενοι χαὶ ἘΝ ΥΩ χαὶ ara σ αν αὐτὸ σαφῶς ὀνομαζει 
λέγων “κατὰ ὃξ τὴν φαντασίαν ὡσαύτως ἔχομεν ὥσπερ dy εἰ ϑεώμενοι 
ἜΠΡΕΠΕ το τὰν δεν ΜΝ ΠΣ a nen aS: πόνον, es ἐν ταῖς γραφαῖς τὰ δεινὰ 7 Vappahea” * ἐν τούτοις μὲν μόνην τὴν φαν- 80 

4 [4 c > A) ~ μυ > ~ 

5 τασίαν νόησιν εἰπών, ὑπόληψιν δὲ τὴν λογικὴν γνῶσιν, κοινῇ ὃὲ ἀμφοῖν τὸ 
aa a ~ > fale iad Ps δι ~ pare 2 Σ᾿ ~ 5 ΄ Ὁ 

νοεῖν χατηγορῶν ἐφεξῆς ᾿ “περὶ δὲ τοῦ νοεῖν ἐπεὶ ἕτερον τοῦ αἰσϑάνεσϑαι. 
τούτου δὲ τὸ μὲν φαντασία δοχεῖ εἶναι τὸ δὲ Or ἐς * τούτου λέγων τοῦ 

γοεῖν χαὶ οὐχὶ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι., ὡς τ τὴν πρὸς τὴν αἴσϑησιν τῆς φαν- 
τασίας ἐπάγων διαφοράν. ἀλλὰ χαὶ μόνον τὸν λόγον χαλεῖ νοῦν, ἀντιδιαιρῶν 

10 αὐτὸν πρὸς τὴν φαντασίαν, πολλὰ φάσκων χατὰ τὰς φαντασίας πράττειν τὰ 
> Y ~ 

“τὰ μὲν διὰ τὸ μὴ ἔχειν νοῦν, οἷον τὰ ϑηρία. τὰ δὲ διὰ τὸ ἐπιχα- 35 ζῷα, 
λύπτεσϑαι τὸν νοῦν ἐνίοτε πάϑεσιν 7 νόσοις ἢ ὕπνῳ, οἷον οἱ ἄνϑρωποι. χαὶ 

γὰρ ἔοιχε καὶ πᾶν τὸ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ εἰς ἐνέργειαν ἐγειρόμενον γνωστιχὸν νοῦν 
προσαγορεύειν, ὅτε χαὶ μέχρι φαντασίας αὐτὸν διατείνει, χαὶ ἰδίως τὸν ψυχικὸν 

15 ASiey ὡς προσεχῶς χατὰ tov νοῦν Gprldusvov, χαὶ οὐχ ἥχιστα ὅτε μὴ περὶ 
τὰ αἰσϑητὰ Ἔν ται ὃ λόγος χαϑὸ αἰσϑητά, ἀλλ᾽ ἢ τὰ τούτων χατ᾽ οὐσίαν 

γνωριστικὰ εἴδη 7 τὰ ἐν αὐτῇ τῇ λογικῇ οὐσίᾳ ϑεωρεῖ ἢ καὶ δι’ αὐτῶν 40 

πρὸς τὰ χρείττω ἀνατείνεται. τότε γὰρ ἐνεργείᾳ γίνεται νοῦς ὡς τὰ νοητὰ 

γινώσκων, οὐ τὰ αἰσϑητὰ ὡς αἰσϑητά, ὧν καὶ ἣ αἴσϑησις ἀντιληπτιχή᾽" 
20 τότε γὰρ δυνάμει μόνον ἐστὶ νοῦς. ὃ μὲν οὖν [[λάτων χαὶ ἐπὶ πάντων 

εἴωϑεν ὁμωνύμως τά τε εἴδη χαὶ τὰ χατ᾽ αὐτὰ εἰδοποιούμενα προσαγορεύειν " 

ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης, ὅταν μὲν μεριστὸν τὸ εἰδοποιούμενον ἧ, φυλάττεται τὴν 

δι ὁμωνυμίαν διὰ τὴν πολλὴν τοῦ μεριστοῦ πρὸς τὸ εἶδος ἀμέριστον ὃν ἀπό- 

στασιν. τὴν δὲ λογιχὴν Ψυχὴν ὡς wy μόνον δριζομένην ἀλλὰ χαὶ ὅρον οὖσ : > τῇ = LSD) χη ς μὴ μόνο ριξομένη; " Lt OPOV οὐσᾶν. 

25 μεταξὺ γὰρ ὡς τοῦ ἀμερίστου xat μεριστοῦ ἄμφω πως οὖσα, οὕτω χαὶ τοῦ 

ὅρου χαὶ τοῦ δριζομένου ἀμφότερον ἐμφαίνουσα, τὸ μὲν ὡς ἀνελιττομένη. 
NNW NEN \ SN \ σ ΄ \ Q 1 \ ~ > f τὸ GE Gta τὴν ἀεὶ χατὰ ὅρους μετάβασιν χαὶ διὰ τὴν τῶν ἀνειλιγμένων 

πάντων εἰς ἕν συναγωγὴν ὡς παρισουμένη τῷ δρίζοντι νῷ. χαὶ διὰ τοῦτο 
χαὶ ἐν τῷ Εὐδήμῳ τῷ περὶ ψυχῆς αὐτῷ γεγραμμένῳ διαλόγῳ εἶδός τι 50 
% > Ἢ 12-4 i <p Y χη ry {E7P μμε t ογᾷ > 

80 ἀποφαίνεται τὴν ψυχήν. ual ἐν τούτοις ἐπαινεῖ τοὺς τῶν εἰδῶν δεχτιχὴν 
ἄγῃ = ‘ ἢ “ήν οὗ" ὅλ Σλλὸ \ FEE, (ee ~ th 9a de 

ἔγοντας Bh Cerin τος τὸν chy Vee Tas τῶν λων es 
τέρως εἰδῶ ν ἡνωριστιχήν' τῷ γὰρ τῆς ψύχῃς χρείττονι νῷ τὰ ἀληϑῇ εἴδη 

σύστοιχα. τούτων Se a THY Ws cten ελιχὴν ἀναλαβόντες λέξιν 

σχοπώμεϑα εἰ συμφωνεῖ αὐτῇ | τὰ προδιωρισμένα ἡμῖν. 62v 

Ξ = SX ~ 4 a ~ e Ξ ~ ἘΞ is - Ἁ 35 ρ. 429410 [Περὶ δὲ τοῦ μορίου τῆς ψυχῆς, ᾧ γινώσχει τε ἣ ψυχὴ 

χαὶ φρονεῖ, εἴτε χωριστοῦ ὄντος εἴτε χαὶ μὴ χωριστοῦ χατὰ 
) v μέγεϑος ἀλλὰ xata λόγον, σχεπτέον, τίν᾽ ἔχει ἐτοοτοῦ 

χαὶ πῶς ποτε γίνεται τὸ νοεῖν 

TN \ ~ ΄ ΟῚ / ΄ σ \ ~ 
Tov σχοπὸν τῶν προχειμένων ἀφορίζεται λόγων, ὅτι te περὶ τῆς 5 

ὃ κατὰ δὲ χτλ. p. 4210 28 sq. 6 περὶ δὲ κτλ. p. 421 Ὁ 3154. 11 τὰ μὲν χτλ. p.429 ἃ 656. 

12 οἱ om. A 16 τρέφεται A 28 παρισουμένη seripsi: παρισουμένην Aa 29 ἐν τῷ 

Εὐδήμῳ fragm. 42 p. 1482b24sqq. 30 post ψυχήν add. εἶναι a ἐν τούτοις p. 427827 
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λογικῆς ἐν ἡμῖν ψυχῆς" αὕτη γὰρ μόριον τῆς ὡς μιᾶς σὺν τῇ αἰσϑητιχῇ 62v 

χαὶ ὀρεχτιχῇ χαὶ ϑρεπτιχῇ λαμβανομένης, χαὶ οὐχὶ τέως χινητιχῆς τῶν 

σωμάτων. “ἀλλ᾽ ws γνωστιχῆς te χαὶ πραχτιχῆς- τὸ γὰρ φρονεῖν τῷ γι- 
νώσχειν προσϑεὶς οὐ μόνον ὁποῖον τὸ γινώσχειν εἶπεν ἡρμήνευσεν, ἀλλὰ χαὶ 

5 τὴν πραχτιχὴν αὐτῆς ἐδήλωσεν ἀρετήν: οὐ γὰρ μόνον λογικὴ ἀλλὰ χαὶ 
Ἁ Xx is Ὁ" 3) \ \ \ ΞΖ ~ ~ ~ 

πραχτιχὴ ζωὴ ἣ φρονοῦσα. ἀλλὰ χαὶ τὴν πρέπουσαν τῇ λογιχῇ ψυχῇ 10 

ληπτέον γνῶσιν, ἢ τοὺς οἰχείους ἀνελίττουσαν λόγους ἢ πρὸς τὰ χρείττω 

ἀνατεινομένην 7 χαὶ τῶν ὑφειμένων τὰ εἴδη χαὶ ὅλως τὰς οὐσίας ϑὕεω- 

ροῦσαν, ἀλλ᾽ οὐ τὰ συμβεβηχότα᾽ τούτων γὰρ χαὶ 7 πο τὸ δὲ εἴτε 

10 χωριστοῦ ὄντος εἴτε μὴ οὐ πρὸς τὸ σῶμα ἀχουστέον, εἴ γε xal πρότερον 

ἀνεφαίνετο, ὡς ὃ νοῦς εἴ τι συνέχει σῶμα χαὶ πλάσαι χαλεπόν. χαὶ at Ye 
\ vn com - ἃ uC 4 STOL Wy ὃὲ Sut} ἣ ἡτὴ ) 4 ὙΩΣ PY ανόν 1b χαὶ νῦν εὐϑὺς ἐπιφέρεται μηδὲ μεμῖχϑαι αὐτὸν τῷ σώματι μιηδξ ὀργανὸν 15 

τι αὐτῷ εἶναι ὡς τῷ αἰσϑητικχῷ., ἀλλὰ πρὸς τὰ εἰρημένα ἤδη τῆς puGe 
μόρια, τὸ ϑρεπτιχόν, τὸ φανταστικόν. ἢ μᾶλλον, το τριχῶς, ὡς or 

15 αὐτὸ τὸ λογικῶς γινῶσχον παραδώσει, προτίϑεται αὐτὸ xaP αὑτὸ τὸ ἘΠ 

νοῦν σχοπεῖν, εἴτε χωριστόν ἐστι χατὰ μέγεϑος ξαυτοῦ εἴτε wy, ἀλλὰ κατὰ 

λόγον᾽ ὡς εἶναι τὴν ζήτησιν, πότερον τρεῖς εἰσιν ἐν ἡμῖν vor ὡς χαὶ χω- 
, 5 ΄ Sey, ” > \ ra ~ \ ΄, 7 ~ ΄ a\ 

ριζόμεναι ἀλλήλων οὐσίαι 7 εἷς μὲν ὃ νοῦς χαὶ μία οὐσία, τῷ λόγῳ GE 
5 ὃ νης ie μὲν εἰς DE EROS Τὰ NR NE ΤΠ > διαφορουμένη, ποτὲ μὲν εἰς ἑαυτὴν ὅλη ἐστραμμένη, ποτὲ GE ἔξω ῥέπουσα, 20 

\ leg DI 3 \ mal Leer c > Ἀν τ ς > / 5 7 > = 4 BOG) διε ἢ ΠῚ Ὲ ἢ τελεία " ὡς εἰ χαὶ διάφοροι at οὐσίαι, ἀλλ᾽ οὐ χωριζό- 
δὲ ~ δ ὑεναι τῷ SEE περὶ δὲ μίαν at τρεῖς τὴν πρώτην συνιστάμεναι, δια- 

φορούμεναι δὲ τῇ τοῦ ἑνὸς χατὰ Or ΠῚ. λόγους ζωῇ. τὸ γὰρ σχεπτέον 
Υ > τίνα ἔχει διαφορὰν ὡμολογημένως οὐ πρὸς τὰς προειρημένας ἀναπέμπει 

Sees. ΨΕ (7a aN πεῖ, Cae Ee 4 aX hd ἡμᾶς ζωάς (ἤδη γὰρ ὑπέμνησται ὡς ἐχείνων ἢ ὑπόληψις διενήνοχεν), ἀλλὰ 
25 μᾶλλον πρὸς τὰς ἐν αὐτῷ τῷ φρονεῖν διαφοράς, ὅπερ χαὶ ὕστερον ποιήσει. % 

ἐπεὶ δὲ οὐχ ἀεὶ τελείαν τὴν νόησιν ἢ ἡμετέρα τ ψυχή, σχεπτέον χαὶ 
πῶς ποτε γίνεται τὸ νοεῖν. διὸ ἀναγχαίως αὐτῷ πρότερον 6 δυνάμει 

nol ἀτελὴς παρείληπται νοῦς ἀπὸ γὰρ τοῦ ἀτελοῦς ἅπασα ἄρχεται γένεσις, 
\ ea | l4 ~ ) σε ΄ ὲ Σὸν \ > c 4 χαὶ διὰ μέσου tod xa? ἕξιν τελείου ἐπὶ τὴν nat’ ἐνέργειαν ἱσταμένην 

80 ἀποτελευτᾷ τελειότητα. 

p. 429213 Et δή ἐστι τὸ νοεῖν, ὥσπερ τὸ αἰσϑάνεσϑαι, ἢ πάσχειν 
τι ἂν εἴη ὑπὸ τοῦ νοητοῦ ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον. 80 

~ 

Οὐ περὶ παντὸς τοῦ νοεῖν λέγων τοιοῦτον αὐτὸ εἶναι οἷον τὸ αἰσϑά- 

νεσϑαι. οὔτε γὰρ τὸ κατὰ τὴν ἕξιν τέλειον, ὅταν δύνηται ἐνεργεῖν δι᾿ ad- 

85 τοῦ, χαὶ αὐτὸς τότε ἑαυτὸν δυνάμενος νοεῖν, ἐπειδὴ μήτε γνωστιχὴ ξαυ- 

THS ἢ ἃ αἴσϑησις χαὶ οὐδέποτε GY αὑτῆς ἄνευ τῆς τῶν αἰσϑητῶν παρουσίας 

ἐγείρεται, οὔτε ἔτι μᾶλλον τὸ ἐν τῷ πάντα ποιεῖν ἐν τῷ -πάντα γινομένῳ 

χαὶ ἀναλογοῦν τῇ τέχνῃ, ὅπερ χαὶ ἀπαϑὲς σαφῶς λέγεται χαὶ χωριστὸν 35 

χαὶ τῇ οὐσίᾳ εἶναι ἐνέργεια, τοῦτο ὃς δυνάμει χαὶ ὑλιχὸν χαὶ πάσχον ὑπὸ 
40 τοῦ νοητοῦ. οὐ δὴ οὖν περὶ παντός, ὡς ἀχούσαντες ἔνιοι χατηγοροῦσι τοῦ 

10 πρότερον] A ὃ 11 6 om. ἃ 15 αὐτὸ (post εἴρηται) correxi: αὐτῷ Aa 

17 τὴν ζήτησιν] ζητητέον a 23 εἰρημένας a 34. 35 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ Aa 
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2 ΄ > , \ c ΄ \ yA 
Ἀριστοτέλους ἐναντιολογίαν πρὸς ξαυτόν, χαὶ ἵνα δὴ μὴ δοχῇ τοῦτο πάσχειν, θ2ν 

ὅτ τ νος - ω > 7 δ SN 

ταῦτα ἐπὶ τῆς ψυχῆς axobovtes ἣ ἐπὶ tod peteyoudvon ὑπὸ τῆς ψυχῆς 

νοῦ, τὸν δὲ ἀνάλογον τῇ τέ Lv γοῦν τὸν Gene nat ἐξῃρημένον φάσχοντες 

ov wy 5 εἰρῇσϑαι. xat γὰρ πᾶν τὸ ἐν τῇ πραγματείᾳ ταύτῃ προτεινόμενον ε 

5 σχέψιν γινώσχειν τε χαὶ φρονεῖν σαφῶς μόριον εἴρηται τῆς ψυχῆς, χαὶ νοῦς 

᾿ εἶναι ᾧ διανοεῖται χαὶ saat ἢ ψυχή. xat περὶ tod xata thy ἕξιν 

τελείου. ὅτι ποτὲ γίνεται ὡς "ὃ ἐπιστήμων χαὶ. ποτὲ δύναται δι᾿ ξαυτοῦ 

ἐνεργεῖν χαὶ μανϑάνειν τε καὶ εὑρίσχειν- ἅπερ ἅπαντα μόνῃ τῇ ἀνθρωπείᾳ 

προσήχει ψυχῇ. ἀλλὰ καὶ οὐ τὸν πάσχοντα μόνον, χαὶ τὸν ποιοῦντα δὲ 

10 νοῦν ἐν τῇ ψυχῇ τίϑεται: ἀνάγχη γάρ, φησι, χαὶ ἐν τῇ ψυχῇ ὑπάρχειν 45 

ταύτας τὰς διαφοράς. διὸ χαὶ ἕξει χαὶ φωτὶ τὸν ἐν τῇ ψυχῇ ποιοῦντα 

ἀφομοιοῖ, ἵνα μᾶλλον χατὰ τὸν φωτίζοντα ὃ ὑπὲρ τὴν ψυχὴν ἑστήχῃ νοῦς. 
πρόχειται μὲν οὖν ἢ πᾶσα αὐτῷ πραγματεία, ὡς χαὶ ἤδη εἴρηται, περὶ τῆς 
λογικῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τούτοις εἰπεῖν οὐσίας, ἣν δὴ νοῦν χαλεῖ. τριχῶς 

15 δὲ τὸ νοεῖν αὐτῆς ϑεωρῶν ἀπὸ τοῦ ἐσχάτου ἄρχεται ὡς χαὶ paces τοῖς 
ἀχούουσι γνωρίμου. χαὶ ὡς αὐτὸ τοῦτο προτείνας εἰς Cy, Ἴτησιν, ὅπως γίνεται 50 

> 

TO νοεῖν" ἐκ GE τοῦ ἀτελοῦς πᾶσα γένεσις. ἔσχατος GE ὃ ὑλιχὸς xal τῷ 

πάντα πριν χαλούμενος, ὡς αὐτὸς ἐρεῖ. χαὶ ΤΣ τελειούμενος, τῷ 

υήπωῳ εἶναι τὰ νοητά, ἀλλὰ τῷ δέχεσϑαι αὐτὰ τελειούμενος ὡς ἢ αἴσϑησις 
~ 

20 τῷ δέχεσϑαι τὰ αἰσϑητά" διὸ χαὶ ἀπειχάζεται τῇ ΝΣ χαὶ διὰ τοῦτο 

ἄρα χαὶ ὑποϑετιχῶς προήνεγχε τὸν λόγον τῷ συναπτιχῷ χρησάμενος | 

συνδέσμῳ εἰ ὡς τὸ αἰσϑάνεσϑαί ἐστι τὸ νοεῖν, τουτέστιν εἰ ἐχεῖνο τὸ 63r 
- c ΄ ἕ ΄ YW ~ c ~ 

νοεῖν ϑεωρηϑείη, ὃ ὡς τὸ αἰσϑάνεσϑαι τυγχάνει Gv, οἷον τὸ τῆς ἐν αὑτῷ 
~ ~ > ΄ Ve > ΄ c ~ 

μονῆς χαὶ πρὸς ἑαυτὸ ἐπιστροφῆς ἀφιστάμενον, ἔξω δὲ ῥέπον χαὶ ἑαυτοῦ 

25 χαὶ τῶν αὑτοῦ εἰδῶν, οὐ παντελῶς, ὡς μὴ χαὶ μενόντων πῃ αὐτοῦ τε τοῦ 
~ \ ~ > 5 ~ ITN > \ ΝᾺ ΝΑ A Ve « \ ς ~ 

νοεῖν χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ εἰδῶν, ἀλλοτριωϑὲν (GE) διὰ τὴν ἔξω ῥοπὴν ξαυτοῦ 
\ ~ > 5 ~ > ¢ BA \ eX ς ᾿] a ~ , 

τε χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ εἰδῶν ὡς ἄλλο τὸ προϊὸν Or ἄλλων τῶν μενόντων 5 
~ ,ὔ \ ~ la \ mo ς \ ς c la id ΄ 

iS Te y + . ar ΤΠ)" Ἢ 4 “τε 4 CYA bY ae’ τελειοῦταί te χαὶ mAypodta. μία γὰρ οὖσα ἣ ψυχὴ ἣ ἡμετέρα, ἣ λογική 

φημι, ἅμα τε μένει μία χαὶ πληϑύνεται ἐν τῇ πρὸς σῶμα ῥοπῇ, οὔτε μέ- 
~ Vv ~ ΄ - 

30 νουσα χαϑαρῶς οὔτε ἐξισταμένη παντελῶς, ἀλλὰ χαὶ μένουσά πῃ χαὶ mpor- 

οὖσα ἀφ’ Eavtys χαὶ τῷ ἕτεροιοῦσϑαι πρὸς ἑαυτὴν ἀμυδροῦσα τὴν πρὸς 

ἑαυτὴν ταὐτότητα. χαὶ τὴν ἐπιστροφὴν τὴν πρὸς ἑαυτὴν χαλῶσα τῇ πρὸς 
τὰ δεύτερα pot, οὐχ οὕτω ῥεύσασα ὡς μὴ χαὶ ἐπιστρέφειν πως μετ᾽ 10 

ἐπιστροφῆς γὰρ πᾶσα ἢ λογικὴ συγχατάϑεσις. ὡς χαὶ ἤδη εἴρηται. ὃ δὲ 

χατὰ τὴν ἔξω ῥοὴν τῆς ψυχῆς νοῦς νοεῖ οὐ xa? ξαυτὸν οὐδὲ by ἑαυτοῦ co on 

οὐδὲ δι᾿ αὑτοῦ, GAN ὡς ἣ eee ὑπὸ τοῦ atadytod, οὕτως αὐτὸς ὑπὸ 

τοῦ: νοητοῦ χαὶ τοῦ eee) ee ἐχείνῳ vod διεγειρόμενός τε χαὶ πληρούμενος 
ὡς ἄλλος ὕπ᾽ ἄλλου διὰ τὴν τοῦ ῥεύσαντος πρὸς τὸν μείναντα Et ea 

χαὶ ταύτῃ πάσχειν τι ἂν εἴη τὸ χατὰ τὸν ῥεύσαντα νοεῖν ὡς by ἑτέρου 15 

40 πληρούμενον: τὸ μὲν γὰρ τὶ πρόσχειται τῷ πάσχειν, ἵνα μὴ φϑαρτιχὸν τὸ 

10 φησι p. 480413 15 ὡς om. a 18 ἐρεῖ p. 430214 sq. 20 αἰσϑητά] νοητά A! 

23 αὑτῷ seripsi: αὐτὸ Aa 25 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ Aa 26 δὲ addidi 90 pé- 

yousa — προϊοῦσα] κατὰ τὸν mpetttova — κατὰ τὸν ὑλικὸν ab alia manu supra seriptum A 
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πάσχειν ἀχούσωμεν. τὸ ὃὲ ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον ὡς χαὶ τοῦ αἰσϑητιχοῦ 63" 

ἀπ ΠΣ πάϑος. χυριώτερον γὰρ ἐχεῖ διὰ τὴν τοῦ pale aes xa 

διὰ τὴν τῶν αἰσϑητῶν παντελῆ πρὸς τὴν ον περί τητν χαὶ τὴν ἔξω 

ὕπαρξιν. ἐπὶ δὲ τοῦ νοεῖν οὔτε ἄλλο παντῃ. τὸ ὙΠΟ οὔτε ἔξω ἀλλ᾽ εἴσω. 

5 οὔτε σωματιχή τις ἦτ: χίνησις, ἐπεὶ μηδὲ ὡς Boas eu ἀλλὰ χατὰ 

μόνην τὴν ὡς by’ ἑτέρου πλήρωσιν ἣ τ ἡ δὲ xat ὅφ᾽ Eavtod πως 20 

διὰ τὴν μίαν τῆς ψυχῆς οὐσίαν, τοιοῦτόν τι τερον, ὡς ove μὲν ὃ Oe 
ὃ σ͵ 

ὁοσιν. ἅμα δὲ ἸῸΝ ὃν τοῦ 

ἔτ 
Ψ 

Υ͂ 
εν 
εν σῶζον πρὸς τὸ πάϑος διὰ τὴν ὡς ἑτέρωϑεν 

΄ Ny X \ c ? «ς ~ / ~ 

πάϑους διὰ τὴν χαὶ Be τ τελείωσιν. ὅϑεν χαὶ ζητεῖ ἢ Ψυχὴ ὡς μὴ 

10 ue χαὶ εὑρίσχει τὰ πράγματα εἰς ἑαυτὴν Hora ὡς πο ἐπεὶ 

δὲ ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν ὙΠ οὐσῶν εἰς τὰς οὐσίας ἡμῖν ἢ ἀναφορά, 

εἰχύτως ἀπὸ τοῦ νοεῖν εἰς τὴν περὶ τῆς τοῦ οὕτω νοοῦντος ἡμᾶς προσβι- 2 
΄ Q / > \ ς ΘΝ - > ΄ ς \ > \ \ Y oy 

βάζει ϑεωρίαν. οὐ μὴν ὡς ἐπὶ tod αἰσϑάνεσϑαι τὰ αἰσϑητὰ χαὶ πρὸ τῆς 

αἰσϑητικῆς ἐνεργείας, οὕτω καὶ τὰ νοητὰ πρὸ τοῦ ἐνεργεῖν προλαμβάνει, διό- 

15 τι τὸ νοητὸν χρυφιώτερον τοῦ χατὰ τὸν προϊόντα νοῦν νοεῖν ὡς οὐὔσιω- 

δέστερον, ὡς μονιμώτερον, ὡς ὅλως πρῶτον καὶ ἀχρότατον τῆς ψυχῆς. 

». 429415 ᾿Απαϑὲς ἄρα δεῖ εἶναι, δεχτιχὸν δὲ τοῦ εἴδους. 

Ἐπειδὴ πάσχειν ἔφη τὸ δέχεσϑαι χαὶ ἑτέρωϑεν ἔχειν τὰ γνωστά, 30 

εἰχότως ἀπαϑὲς λέγει τὸ Sexttxdv μὲν μήπω δὲ ἔχον. δρᾷ γὰρ τὴν προελ- 

20 ϑοῦσαν χαὶ ἀφισταμένην ἑαυτῆς, χαὶ ταύτην ἔτι ἀτελῆ λογικὴν ἡμῶν ζωήν, 

οἵα ἢ τῶν ἀνεπιστημόνων χαὶ οὐδαμῇ τὰς τῶν πραγμάτων οὐσίας γινώσχειν 

ἰσχυόντων ἐπεὶ (Ore ye χαὶ τότε ἢ ψυχή, ἀλλὰ τὰ oer χαὶ 

ἐπαχολουϑοῦντα τῇ οὐσίᾳ. οὐχ ὡς ἣ αἴσϑησις χαὶ ἵ ee τὰ FED 

ἀλλὰ τὰ χοινά, λογικῶς περὶ αὐτὰ ἐνεργοῦσα χαὶ th πρὸς ἄλληλα αὐτῶν 35 

25 ἀχόλουϑον ἢ ἀντίϑετον, τὸ προηγούμενόν τε χαὶ ἑπόμενον ϑεωροῦσα, ὡς 
~ ¢ \ A YW iZ ant \ c \ 4 

πᾶσαι at περὶ τὰ ἔνυλα τέχναι, ἤδη δὲ χαὶ at μαϑηματικαὶ λεγόμεναι 
2 ~ IQr Ἁ + > / > \ ΄ \ f \ “4 

ἐπιστῆμαι" οὐδὲ yap αὖται οὐσίας, ἀλλὰ σχήματα χαὶ μεγέϑη καὶ πάϑας 

χαὶ χινήσεις καὶ πρὸς ἄλληλα συμφωνίας ἐπισχοποῦσιν, οὐ τοὺς οὐσιώδεις 
53} ~ / Ν ΄ \ \ ς / > b) \ \ >] ld 

αὐτῶν λόγους (ἀδιάστατοι γὰρ χαὶ ἡνωμένοι οὗτοι), ἀλλὰ τὰς ἐχβεβηχότως 

80 dx αὐτῶν χαὶ δι᾽ ἑτερότητος προελϑούσας διαστάσεις χαὶ μερισμούς. ἀλλ᾽ 40 

εἰ χαὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν εἰδῶν ἦχει, πῶς οὐχὶ χαὶ ταῦτα ὃ ἔξω προελθὼν 

Ἰνώσεται νοῦς χατά τινα τῶν εἰδῶν μέϑεξιν, ἵνα χαὶ μὴ μάτην ὑπάρχῃ τὰ 

νοητὰ ἐν τῇ ψυχῇ εἴδη, οὐδὲν εἰς τὸν νοῦν ἐνεργοῦντα; ἢ ἐνεργήσει μὲν 

χαὶ τότε, GAN οὐχ ὡς νοητὰ οὐδὲ ὡς εἴδη. οὐσίαι γὰρ ἀμέριστοι καὶ 

80 ὅροι τὰ νοητὰ χαὶ πᾶν εἶδος μεταλαμβάνει ὃὲ ἐν τῇ ἀτελεῖ ἔξω / ῥοπῇ τῶν 

νοητῶν εἰδῶν οὐχ ὡς οὐσιῶν οὐδὲ ὡς ἀμερίστων γνωστῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἀπο- 45 

τελευτώντων εἰς μερισμὸν χαὶ πάϑη χαὶ ὅλως τὴν ταῖς οὐσίαις ἐπαχολου- 

ϑοῦσαν φύσιν. elxdtws ἄρα τὸ ἀπαϑὲς αὐτοῦ ἑρμηνεύων ὡς μήπω μὲν ἔχον 

δεχτιχὸν δέ, οὐχ ἁπλῶς ἔφη τοῦ γνωστοῦ ἀλλὰ τοῦ εἴδους, ὅπερ ἀμέριστός 

40 ἐστι καὶ οὐσιώδης ὅρος χαὶ νοητός. νοῦς γὰρ ᾧ τοὺς ὅρους γινώσχομεν. 

vo 
1 πάσχειν A 2 πάϑους a 27 πάϑαι A 
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p. 429216 Kat δυνάμει τοιοῦτον ἀλλὰ μὴ τοῦτο. 

Οὐ γάρ, ἐπειδὴ μὴ ἤδη τέλειος ὃ ἔξω ῥέψας τῆς ψυχῆς νοῦς, χαὶ 
πέφυχεν εἶναι ἀεὶ ἀτελής, ἀλλὰ χαὶ τελειοῦσϑαι δύναται, ὅτε, χαίτοι μένων 
ἐν τῇ ἔξω ῥοπῇ; ὡς ὃ ἐπιστήμων χατὰ τὴν ἕξιν τελειοῦται, προβολὴν τῆς 
οὐσίας χαὶ αὐτὴν ὑπάρχουσαν" διὸ χαὶ αὐτὴ ἐν ἀποστάσει τῆς οὐσίας χαὶ 
ἔξω. ταύτῃ μὲν οὖν δυνάμει, χαὶ ὡς ἑτέρωϑεν ὑποδεχόμενος χαὶ ὡς ἔτι 
> \ \ ¥ a9 ΄ > Ν᾿ ἢ > ΄ aN ~ ς αν - ἀτελὴς χαὶ οὔπω δεδεγμένος. ἐπεὶ δὲ δευτέρως ἐστὶ νοῦς ὁ προελϑὼν τοῦ 
xt αὐτὴν τὴν πρώτην οὐσίαν, οὐδὲ τὸ ἐχείνῳ τῷ νῷ σύστοιχον ἀλλ᾽ 

‘ ‘ \ 

, 

ὑφειμένον χαὶ τοιοῦτον, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτό. ὀρϑῶς ἄρα δυνάμει τοιοῦτον 
ἀλλὰ μὴ τοῦτο εἴρηται. 

ψΨ OF Ow 

p.429216 Kat ὁμοίως ἔχειν, ὥσπερ τὸ αἰσϑητιχὸν πρὸς τὰ 
αἰσϑητά, οὕτω τὸν νοῦν πρὸς τὰ νοητά. 

~ SA X ~ \ \ + 4 σ \ / ~ 

Τοῦτο δηλαδὴ τὸ νοοῦν τὸ περὶ οὗ λόγος, ὅπερ χαὶ πρόχειται σχοπεῖν 

χαὶ προείρηται “et δὴ ἔστι τὸ νοεῖν ὥσπερ τὸ αἰσϑάνεσϑαι᾽, χαὶ ἀφ᾽ οὗ 
~ zx , > ov 

γίνεται τὸ νοεῖν: ᾧ εὐλόγως ἐπάξει χαὶ τὸν ἤδη γενόμενον οὕτως Exacta, 
ὡς 6 ἐπιστήμων λέγεται ὃ χατ᾽ ἐνέργειαν. ὃ δὴ μήπω γεγονὼς ὁμοίως 
ἔχει πρὸς τὰ νοητά, ὡς τὸ αἰσϑητιχὸν πρὸς τὰ αἰσϑητά, αἰσϑητιχὸν 
χαλῶν τὸ δυνάμενον μὲν αἰσϑάνεσϑαι, οὔπω δὲ αἰσϑανόμενον ὡς χαὶ χατὰ 

τὸ ἑτέρωϑεν τελειοῦσϑαι χαὶ χατὰ τὸ δυνάμει ὡμοιῶσϑαι, χαὶ πρός γε χατὰ 

τὸ μὴ αὐτὰ ἀλλὰ τοιαῦτα οἷα τὰ πρωτότυπα εἶναι τὰ ἐγγινόμενα. οὔτε 
yop τὰ αἰσϑητὰ αὐτὰ ἐν τῷ αἰσϑητικῷ, ἀλλὰ τὰ τούτων εἴδη, συμβεβηχότων 
pla Y> Y \ \ > \ > ~ ~ 7 2) \ ~ 4 \ σ ὄντα εἴδη, οὔτε τὰ νοητὰ αὐτὰ ἐν τῷ νῷ τούτῳ, ἀλλὰ τοιαῦτα " πλὴν ὅτι 

\ \ 3 \ , ~ > ~ c \ \ | \ 5 X\ τὰ μὲν αἰσϑητιχὰ χρείττω τῶν αἰσϑητῶν ὡς ζωτιχὰ χαὶ εἰς τὸ ἀμερὲς 
συναιρούμενα, τὰ OS νοητιχὰ ὑφεῖται τῶν νοητῶν ὡς εἴσω μενόντων προΐ- 

lg ΄ - - 

ὄντα εἰς τὰ ἔξω" χαὶ ὅτι τὰ μὲν αἰσϑητὰ πάντῃ ἕτερα τῶν αἰσϑητιχῶν, ἔ 
ied σ | > ΄ 5 MI σ , > \ Nin ἡ 3. ἘΝ ἅμα ἕτερα χαὶ ταὐτά (οὐ γὰρ ἕτερος μόνον ἀλλὰ χαὶ ὃ αὐτὸς 

c [4 \ - / Διο \ σ \ \ > NE NY / re eG 7 ὃ ῥυεὶς τῷ μένοντι νῷ)" χαὶ ὅτι τὰ μὲν atodyta διὰ μέσου τοῦ αἰσϑητηρίου 
ἐγείρει τὸ αἱ 

\ 3% \ τὰ OF νοητὰ 

υ 4 ΄, et) \ > le ~ ς \ SIG) tee NG Te gh ἐν σϑητιχόν, εἰς τὸ αἰσϑητήριον ποιοῦντα (ἢ γὰρ αἰσϑητιχὴ ψυχὴ 
τῇ προβολῇ τῶν οἰχείων λόγων χατὰ τὸ εἶδος ἵσταται τῶν αἰσϑητῶν). τὰ 

δὲ νοητὰ ἀμέσως αὐτὸν τελειοῖ τὸν νοῦν, αὐτενεργήτως χαὶ τοῦτον ἐχεῖϑεν 

πληρούμενον. 

Ρρ. 4291418 ᾿Ανάγχη ἄρα, ἐπεὶ πάντα νοεῖ, ἀμιγῆ εἶναι, ὥσπερ 3 
φησὶν ᾿Αναξαγόρας, ἵνα χρατῇ. 

Δῆλον ὅτι χαὶ ταῦτα περὶ τοῦ νῦν προχειμένου λέγεται νοῦ τοῦ χαὶ 
, \ Vv a) ~ \ κι “Ἔν > ~ ~ 5 \ \ προελϑόντος χαὶ ἔτι ἀτελοῦς. χαὶ οὗτος οὐδέν ἐστι τῶν νοητῶν, ἀλλὰ πρὸς 

πάντα ὑπάρχει ἀμιγής, ἵνα πάντα χατὰ μέϑεξιν vor χαὶ οὐ δι’ αὑτοῦ, 

ἀλλὰ διὰ τὴν ἑτέρωϑεν τελειότητα: ἐπεὶ 6 ye ὡς 6 ἐπιστήμων ἕχαστα 2 

δυνάμιενον ἃ 36 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ Aa 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 15 
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γινόμενος Ov ἑαυτοῦ χαὶ οὐχέτι ἀμιγής, ἀλλὰ ὧν Exacta, χαὶ μειζόνως ὃ θὃν 
χατὰ τὴν πρώτην τῆς ψυχῆς ἑστὼς οὐσίαν, χαὶ τῇ οὐσίᾳ ὧν ἐνέργεια. ἀλλ᾽ 
ὃ χατὰ μετάληψιν ἑτέρων πάντα νοῶν ἀμιγής ἐστι πρὸς πάντα πρὶν νοεῖν" 
ς \ σ΄ (ας - + PO aD Pek PN \ ei eae x eG ΄ ὡς γὰρ ὕλη ὑπόχειται τοῖς οἷς νοεῖ, ἀνείδεον δὲ πάντῃ τὸ χαϑαρῶς ὑλιχόν. 

5 διὸ οὐδὲ ἐπὶ τῶν σωμάτων συγχωροῦμεν ἕν τι τῶν στοιχείων 7 ὅλως τι 
εἰδοπεποιημένον εἶναι τὴν πρώτην ὕλην. ἔστι γάρ τις πρὸς ἄλληλα τοῖς 
Yd εἴδεσιν ἀντίϑεσις, δι᾿ ἣν τὸ xad? ὁτιοῦν αὐτῶν οὐσιωμένον παραποδισϑήσεται 30 Ἢ 

\ πρὸς τὴν τῶν λοιπῶν ὑποδοχήν, ἀντιφράττοντος ἣ ἀντιφράξοντος τοῦ ἐνυ- 
πάρχοντος πᾶσιν αὐτοῖς. ἵνα οὖν χαταχρατῇ χαὶ εἰλιχρινῶς ἕχαστα γνωρίζῃ 

10 6 τοιοῦτος νοῦς, ἀμιγὴς ἔστω πρὸς πάντα, ὥσπερ ᾿Αναξαγόρας φυλάττει 
ἀμιγῆ πρὸς τὰς ὁμοιομερείας τὸν νοῦν, ἵνα αὐτῶν πασῶν χρατῇ; οὗτος μὲν 

πάντα δημιουργῶν χαὶ νοῶν ἐξῃρημένως, 6 ὃὲ τῆς ψυχῆς ὑλικὸς οὗτος 

γοῦς ὑφειμένως, ἵνα ἀκωλύτως μετέχῃ πάντων. 8ῦ 

Ρ. 429221 Ὥστε μηδ᾽ αὐτοῦ εἶναι φύσιν μηδεμίαν ἀλλ᾽ 7 ταύτην, 
15 ὅτι δυνατός. 

Τὸ ὥστε "ΠΣ αὐτοῦ οὐχὶ χαὶ ὡς τῆς ὕλης ἀχουστέον. ἐχείνη μὲν 88 

igp ἀνείδεος, xaT αὐτὸ μόνον τὸ δεχτιχὸν τῶν σΟματίτον εἰδῶν οὐσιωμένη. 

ὃ ὃὲ νοῦς οὗτος χατὰ τὴν λογικὴν οὐσίωται χαὶ αὐτὸς ψυχὴν χαὶ γινώσχει 40 
\ AZAR. ΄ ¢ Vv 6) d ’ \ \ ς ~ 5 , sy [4 2 7 

τὰ αἰσϑητά, ὡς εἴρηται. ἀλλ᾽ οὐχὶ xat ὡς τῆς αἰσϑήσεως μηδεμίαν ἐχούσης 
΄ RG DEEN ~ DX > ~ \ \ \ Dean ante y, 20 φύσιν νοητέον ἐπὶ τοῦ μηδὲ αὐτοῦ: χαὶ γὰρ χαὶ αὐτὸς χαὶ ἢ αἴσϑησις 

ἰδίας ἔχουσί τινας φύσεις. ἀλλὰ τὸ μὲν ῥητὸν χαταστῆσαι χρὴ μεταϑέντας 

τὸ αὐτοῦ ὧδέ πως ὥστε μηδὲ εἶναι φύσιν αὐτοῦ μηδεμίαν, ἵνα uy χαὶ 

ἄλλο τι αὐτῷ ὡς ὅμοιον συμπαραλαμβάνειν ἀναγχαζώμεϑα. τὸ δὲ μηδεμίαν D ὡς ὅμοιον συμπαραλαμβάνειν ἀναγκαζώμεϑα. τὸ δὲ μιηδεμ 
αὐτοῦ εἶναι φύσιν ἀληῦϑές, εἰ godt ἀχούοιμεν τ νοητὴν τε χαὶ yaar 

25 οὔτε γὰρ vost οὔτε νοεῖται xat ἐν avert ἀλλὰ μόνον ἐστὶ πρὸς ἄμφω 45 

δυνάμει πρὶν νοεῖν, ἕως ἂν ἀτε εἰ qe χἂν γὰρ τὰ αἰσϑητὰ γινώσχῃ, ἀλλ᾽ 
οὐ τὰ νοητά, ἅ εἰσιν οὐσιώδεις ὅροι. οὐδὲ νοῦς οὖν ἐστιν, ἐπειδὴ νοητῶν 
γνῶσις ὃ νοῦς, νοητὰ 6& ὅσων μὴ αἴσϑησις γνωριστική ἐπεὶ χαὶ διαιρεῖν 
εἰς δύο τὰ ὄντα εἰώϑαμεν, εἰς νοητά τε χαὶ αἰσϑητά. εἰχότως ἄρα χαὶ 

30 χαλεῖσϑαι λέγει τὸν τοιοῦτον ΠΣ Ψυχῆς νοῦν, ὡς μήπω ὄντα διὰ τὸ μὴ 

ἐν ep vel εἶναι, ἀν δὲ Shane διὰ τὸ δυνάμει εἶναι νοῦν perey χαὶ 50 

μηδὲν εἶναι τῶν νοητῶν εἰδῶν, ἅπερ ὄντα λέγει ὡς χυρίως ὄντα ἐνεργείᾳ, 
πρὶν νοεῖν: νοῶν γὰρ χατά τι πάντως ὁρίζεται τῶν νοητῶν χαὶ ἔστιν οἷον 
τὸ νοούμενον. 

S ΄ p. 429223 Λέγω δὲ νόῦν, ᾧ διανοεῖται χαὶ ὑπολαμβάνει ἣ ψυχή. cS or 

7 - S Ὁ ~ ~ » ~ ΄ Ey γὰρ ταῖς διεξοδιχαῖς τοῦ λόγου μεταβάσεσιν, ἃς ἀπὸ τοῦ διανύειν 64r 
¢ γνωστιχῶς ἢ διάνοια δηλοῖ, χαὶ ἐν τῇ χατά τινα ἀπόστασιν ϑεωρίᾳ, ἣν ἣ 

7 οὐσιωμένων a 14 post φύσιν add. τινὰ Aa 15 δυνατόν ex Arist. a 
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5. 

ὑπόληψις σημαίνει, τό τε ἀτελὲς ἐπισυμβαίνει ποτέ, ὡς μηδὲν νοεῖν, χαὶ τὸ θ4- 
> OF / σ a7 \ > ἘΝ) να Ὁ \ Qe ~ xa ἕξιν τέλειον, ὅτε δύναται χαὶ τἄλλα ov ἑαυτοῦ χαὶ αὑτὸν νοεῖν. 

Ρ. 429224 Διὸ οὐδὲ μεμῖχϑαι εὔλογον αὐτὸν τῷ σώματι" ποιός 
\ » / PI \ x‘ 4 - ΡΒ) yy f Vv τις yap ἄν γένοιτο, ἢ ϑερμὸς ἢ ψυχρός, xdv ὄργανόν τι εἴη 5 

5 ὥσπερ τῷ αἰσϑητιχῷ" νῦν δὲ οὐδέν ἐστιν. 

Ἐπειδὴ δυνάμει μόνον εἶπε τὸν εἰρημένον νοῦν καὶ μηδὲν εἶναι ἐνεργείᾳ 
τῶν ὄντων χαὶ μηδεμίαν εἶναι φύσιν αὐτοῦ ἀλλ᾽ ἢ μόνον ὅτι δυνατός, 
εὐλαβήϑη οὐχὶ μὴ ἀνούσιον 7 ἄζων αὐτὸν ὑποπτεύσωμεν (ζωὴ γὰρ πάντως 

χαὶ οὐσία ἢ γινώσχειν te χαὶ φρονεῖν δυναμένη καὶ τῶν νοητῶν γνωστιχῶς 

10 μεταλαγχάνειν εἰδῶν) οὐ τοῦτο οὖν εὐλαβήϑη, ἀλλὰ UY σωματοειδής τις 
ὑπονοηϑῇ εἶναι ζωὴ χαὶ οὐσία, διότι ἐν σώμασι μάλιστα τὸ δυνάμει 10 

χαὶ ἀτελὲς χαὶ at μεταβολαί, δείχνυσιν αὐτὸν πάσης ἀχωρίστου σωμάτων 
ζωῆς ἐξηρημένον. διττὴ δὲ ἢ ἀχώριστος, ἥ τε αὐτὸ εἰδοποιοῦσα τὸ ζωτιχὸν 
ὄργανον, xa? ἣν ζῶν ἐστιν, χαὶ ἣ ὡς ὀργάνῳ τῷ ἤδη ζῶντι σώματι 

15 χρωμένη ὡς ὃ πλωτὴρ τῇ νηΐ, xa ὅσον χρῆται, ἀχώριστος οὖσα" οὐδε-. 
τέρα πρὸς τὰ νοητὰ δυναμένη συναρμόζεσϑαι, ὅτε ἢ τοῦ ὀργάνου ζωὴ 
χαὶ μεμιγμένη τῷ σώματι χαὶ συμπεφυρμένη ταῖς ἐν αὐτῷ ποιότησι. τό τε 
γὰρ σῶμα χαὶ τῶν φυσιχῶν ὑφεῖται εἰδῶν χαὶ μειζόνως τῶν νοητῶν, af τε 15 
παϑητικαὶ ποιότητες πάσης ἐχβεβηχυῖαι οὐσίας πόρρω τῶν νοητῶν ἀπο- 

20 πεπτώχασιν᾽ ὥστε χαὶ ἣ ταύταις συμπεφυρμένη ζωὴ χαὶ τῷ σώματι με- 
μιγμένη οὐχ ἄν ποτε τοῖς νοητοῖς συναρμοσϑείη. τὸ γὰρ ὅλον τοῦ σώματος 
γινομένη, ὅπερ ἣ μῖξις δηλοῖ, xal τοῦ χοινῇ δριστικοῦ τῶν γενητῶν εἴδους 
ἀπολείπεται, οὔπω λέγω τῶν ἐξηῃρημένων" ἀπολείπεται δὲ χαὶ τῆς πρὸς 
αὑτὴν ἐπιστροφῆς, ὡς μὴ δύνασϑαι ἑαυτὴν νοεῖν. χαὶ ἔτι μᾶλλον ἣ τῶν 20 

25 ποιοτήτων ἀνάπλησις τὸ ἀνεπιτήδειον αὐτῆς πρὸς νοερὰν ἐνέργειαν καὶ τὸ 

πρὸς νοητὰ εἴδη ἀνάρμοστον ἐπιδείχνυσι. τὸν γὰρ οὐσιῶν εἰδητικῶν ἀντι- 
ληψόμενον λόγον χαϑαρεύειν δεῖ τῶν συμβεβηχότων χαὶ μάλιστα τῶν 
ἐσχάτων, οἷαι αἱ παϑητιχαὶ ποιότητες, χαὶ ἀμιγῆ πρὸς σῶμα εἶναι, ἵνα χαὶ 
voy] τὰ ἀμέριστα χαὶ πρὸς ἑαυτὸν ἐπιστρέφειν ἰσχύῃ. ἀλλὰ πόϑεν, ὅτι 

30 οὐδέν ἐστιν αὐτῷ ὄργανον, ὥστε παντελῶς εἶναι χωριστὸν σωμάτων; ἢ τοῦτο 
ὕστερον ἐναργῶς ἐπιδείξει μικρὸν προελϑών, ὅταν τὸ διάφορον τῆς ἀπαϑείας 25 
τοῦ νοῦ χαὶ τοῦ αἰσϑητιχοῦ ἐμφαίνῃ. 

p.429227 Καὶ εὖ δὴ οἱ λέγοντες τὴν ψυχὴν τόπον εἰδῶν. 

"Emawet τοὺς τόπον εἰδῶν τὴν ψυχὴν ἀποφηναμένους, καὶ ἅμα μὲν 98 
35 δηλῶν, ὡς οὐ περὶ τοῦ peteyoudvon ὑπὸ ψυχῆς νοῦ ἦν ὃ λόγος. αὐτῷ 

(ἐκεῖνος γὰρ οὐ ψυχὴ ἀλλὰ κρείττων οὐσία), ἅμα δέ, ὅτι εἴδη οὐ τὰ συμ- ὁ 
βεβηχότα χαλεῖ (τούτων γὰρ χαὶ ἣ αἰσϑητιχὴ δεχτιχή), ἀλλὰ τὰς xa αὑτὰς 

1 μηδὲ ἃ 2 αὑτὸν seripsi: αὐτὸν Aa 4 γὰρ ἄν τις ἃ γίγνοιτο ἃ 7) prius om. ἃ 
11 σώματι a 12 δείκνυσιν scripsi: δεικνύουσιν Aa 16 ὅτε seripsi: οὔτε Aa 22. 24 γι- 
νομένη et αὑτὴν scripsi: γινόμενον et αὐτὸν Aa 33 post ψυχὴν ex Arist. add. εἶναι a 

15* 
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Sa nn ΄ c ~ v = b) (ΞΡ ς IZ > ~ if 
οὐσίας ἢ πάντῃ ἑαυτῶν οὔσας, ἢ χαῦ᾿ αὑτὰ δριζόμενα οὐσιοῦται. τόπος 64" 
™ ε a 75 

δὲ ὡς δεχτιχὴ ἐπιχτήτως χαὶ pa πως, ἵνα sisi a πρὸς τὸν σωμα- 
\ VG > 2 Ine a 95 δ c ? τιχὸν τόπον ἀναλογία. εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲ ἢ Hee ὅλη ἔσται τόπος, ἀλλ 

hoetonpevy χαὶ ὅλως ἣ ἔξω [τ an ἥ xe τ: ἔστι τὰ σύστοιχα 

αὐτῇ εἴδη ἀλλ᾽ οὐ δέ ἔχεται; χαὶ δυνάμει ἀλλ᾽ οὐχ ἐντελεχείᾳ ἢ ἀποστᾶσά 

πως ἑαυτῆς, ἣ δὲ εἰς ἑαυτὴν ὅλη στραφεῖσα καὶ χατὰ τὴν ἑαυτῆς “στᾶσα 3 

οὐσίαν οὐ δυνάμει ἔτι ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ, μᾶλλον ὃὲ ἢ ἐνέργεια αὐτή. 

D) 

σι 

, 

οὐχ ὁμοία 7 ἀπάϑεια tod αἰσϑητιχοῦ χαὶ τοῦ 
9) 

p. 429229 Ὅτι ὃ 
νοητιχοῦ, φανερὸν ἐπὶ τῶν αἰσϑητηρίων καὶ τῆς altodyjcews. 

IQs 

10 Βούλεται μὲν διὰ τούτων ἐπιδεῖξαι τὸ προειρημένον, ὅτι οὐδέν ἐστιν 41 
ὄργανον ἐν τῇ τῶν νοητῶν εἰδῶν ϑεωρίᾳ. δείκνυσι 6& ex τῆς πρὸς τὴν 
αἴσϑησιν τοῦ νοῦ παραβολῆς, ἵνα διὰ τῆς αἰσϑήσεως γνόντες, τί πάσχει 

πᾶν τὸ δι’ ὀργάνου τι γινῶσχον, ἀπηλλαγμένον 6& τοῦ πάϑους ὁρῶντες τὸ 
[ \ ~ 20) BD ΄ , vie 4 eka ΄ Ὁ > ΄ 

νοητιχόν, χαὶ τῆς δι᾿ ὀργάνου ϑεωρίας ἐξῃρημένον αὐτὸ ϑώμεϑα. ἀπάϑειαν 
15 δὲ χαλεῖ τὴν ἐν τῷ δεχτιχῷ τινος οὔπω γεγονυῖαν ὑποδοχήν. εἰ τοίνυν 45 

un ὁμοία ἣ ἔν τε τῷ αἰσϑητιχῷ χαὶ τῷ νοητιχῷ ander, οὔτε τὸ δεχτιχὸν 
τὶ > ΄ σ Ὑ Ξ ie c > = ΄ / x ΄ 5 Ψ, λὰξ σ ς NS 

ἐν ἀμφοτέροις ὅμοιον οὔτε ἢ ὑποδοχή. τίς οὖν ἢ ἀνομοιότης; ὅτι ἣ μὲν 
= ῳ \ ~ ~ — 

τοῦ αἰσϑητικοῦ ὑποδοχὴ μετὰ τροπῆς τινος χαὶ μεταβολῆς χαὶ σωματιχῆῇς 

ἐγγίνεται πείσεως (παϑεῖν γάρ τι δεῖ τὸ αἰσϑητήριον ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν, 
Le) ~ l4 ie YY & >. — ww \ ) > ΄ ἰ ἐνεργεῖν μέλλοι 7 αἴσϑησις), ἢ GE τοῦ νοητιχοῦ ἄτρεπτος χαὶ χατ᾽ οἰχείαν 

νέργειαν ἣ μετάληψις. τῷ τοῦτο δῆλον; ὅτι ἢ μὲν αἴσϑησις σφοδροῦ 
5, ~ ~ c Dé 

twos ἀντιλαμβανομένη ἰδίου αἰσϑητοῦ, οἷον λαμπροῦ χρώματος ἣ ὄψις. 50 

(0 [0] 

εὶ 

a ~ ΄, - > a la > ΄ CQ ἘΠῚ AN ~ or 

ἀδυνατεῖ παραυτίχα τῶν ἀμυδροτέρων avttAauBavectat, ὃ GE νοῦς οἷός: τε 

δ, a 2 ad [0] 
Oo 
R = Ξ =) 

> ~ ~ I> ~ C 7 fond ἊΝ σ ἐχ τῆς τῶν σφόδρα νοητῶν ϑεωρίας (τοιαῦτα δὲ ὅσα ε 
> ΄ σ \ , f_. \ vey, Cc , 

ἐπαναβεβηχότες ὅροι χαὶ xpetttove τελειότητες χαὶ οὐσίαι χαϑαρώτεραι) 
χαὶ τὰ ἐλάττω νοητὰ νοεῖν, χαὶ μᾶλλον οἷός te ἣ πρὶν νοῆσαι τὰ μείζω" 
ἐπιρρώννυται γὰρ ἢ νόησις ex τῆς τῶν χρειττόνων ϑεωρίας πρὸς τὴν τῶν 
δευτέρων γνῶσιν, ὅϑεν ἀρίστη ἢ ex τῶν ἀρχῶν χαὶ αἰτίων γνῶσις τῶν 

ἀρχομένων τε χαὶ αἰτιατῶν. τί οὖν τὸ τὴς ese αἴτιον; | ὅτι τὸ μὲν θάν 

τῷ or 

λ 

90 atodytixdv οὐχ ἄνευ σώματος ἐνεργεῖ χαὶ δέχετ αι τὰ εἴδη, ἐν τῇ ὑποδοχῇ 
διαχρινομένου ἣ συγχρινομένου χαὶ ὅλως σωματικὴν ὑπομένοντος πάϑην 
τοῦ ὀργάνου, χαὶ ἐναργέστατα πληττομένου ἐν ταῖς τῶν σφόδρα αἰσϑητῶν 

μεταλήψεσι: μειζόνως οὖν φέρε διαχεχριμένον τὸ αἰσϑητήριον ὑπὸ τοῦ 
ἔλαττον διαχρίνοντος ἀπαϑὲς μένον οὐ χινεῖ τὴν περὶ αὐτὸ τῆς αἰσϑητιχῇς 5 

ζωῆς ἐνέρ γγειαν" ὃ δὲ νοῦς χωριστὸς ὧν παντὸς σώματος οὐδὲν δεῖται 

τροπῆς ἣ σωματοξιδοῦς πείσεως" διὸ οὐδὲ paper nie te! πρὸς THY τῶν 
ὑφειμένων ϑεωρίαν, χατὰ cay ἴδιον τ Lay χαὶ τὰ ἀπὸ τῶν spe Ὁ 

ἥχοντα ὑποδεχόμενος. χαὶ οὐ πάσχων τὸ σῶμα ἀλλ᾽ ἐνεργῶν τὰ διάφορα 

Co σι 

πάσχειν λεγόμενος. 

1 7 correxi: ἢ Aa 25 τελειότητες scripsi: τελειότητος Aa 26 νοητὰ om. a 

90 εἴδη] ἤδη a 



10 

1ὅ 

20 

bo σι 

SIMPLICI IN L. DE ANIMA III 4 [Arist. p. 4290 ὅ. 1] 22 

ἣν 

Ἔ 429b5 Ὅταν δ᾽ oR ον ποτα wee ὡς 6 ἐπιστήμων λέγεται 64" 

ὃ xat ἐνέργειαν. 

¢ > , , ¢ ~ Nar ᾿ς \ xe uy oN ~ σεν ᾿ σ 

Ὁ ἀφιστάμενός πως ἑαυτοῦ χαὶ εἰς τὸ ἔξω προϊὼν. νοῦς )ότὲ {μεν ὅλης 

a τὰ αἰσϑητὰ στραφεὶς χαὶ οὐδαμῇ τῶν εἰδῶν οὔτε τῶν οὐσιῶν ἐπαΐων, 

oe: λόγῳ χαὶ τῷ xpetttove νῷ ἐστι χαταληπτά. τῇ δὲ αἰσϑήσει οὔ (καὶ 

διὰ τοῦτο λέγεται νοητά, ἐπειδὴ χαὶ τὸν λόγον νοῦν προσαγορεύει), δυνάμει 
ὧν νοῦς χαὶ ἀτελὴς uot ὑλιχός, ὡς ἐπιτήδειος μὲν πρὸς ὑποδοχὴν τῶν 

> YN 

νοητῶν εἰδῶν xal τῆς τούτων νοήσεως, οὔπω δὲ δεξάμενος, ὁτὲ δὲ ἤδη 
ἔλειος χαὶ τῶν νοητῶν εἰδῶν πλήρης, ὡς οἷόν τε τῷ προελϑόντι νῷ, οὐχ τέ 

δον ~ ε > ~ 
ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν τελειούμενος, ἀλλὰ τούτοις μὲν ὡς ἐσχάτοις ἴχνεσι τῶν 

2 

& 
. \ 

0 
Tw ΄ DJ ~C a. \ 3 ~ ~ fT ~ > r 

εἰδῶν ἐπιβαίνων, ἐντεῦϑεν δὲ ἐπὶ τὴν αὐτῶν τῶν εἰδῶν ζήτησιν ἐγειρόμενος 
τῇ ΠΣ ξαυτὸν συννεύσει, χαὶ ταύτῃ τῇ Βενσυση τῆς ψυχῆς χαὶ προ στὴ 
συνοαιπτόμενος οὐσίᾳ, τελειοῦται ὑπὸ τῶν ἐν το μενόντων εἰδῶν χαὶ ὑπὸ 

τῆς ota ey OCS οὐ γινόμενος μὲν ὅπερ ἢ οὐσιώδης αὐτῆς 
οὖς οὐδὲ αὖ τὰ ἐν τῇ οὐσία αὐτῆς μένοντα εἴδη, χατὰ O& τὰ προσεχῶς 

αὐτῶν τ τς χαὶ χατὰ. τὴν SEU 1 TH οὐσιώδει γνῶσιν πληρού- 

usves τε χαὶ τελειούμενος, Gua τε ὡς OO’ ἑτέρων τῶν μενόντων, ἢ TPOFAVEv 

ἑτεροιωϑείς, dua ὃὲ ὕφ᾽ ἑαυτοῦ. ἐπειδὴ εἷς πως χαὶ ὃ αὐτὸς μένει τε χαὶ 

πρόεισι. χαὶ ἣ τελειότης totvoy ἐν τῷ προελϑόντι οὐχ οἷα ἢ οὐσιώδης 
5} \ \ \ NaS 4 \ ἣν Ψ ITS \ ἀλλὰ χατὰ προβολὴν χαὶ δευτέρα μετὰ THY οὐσιώδη χαὶ χατὰ 

\ \ > ΄ 5 ) 5 5 , id leg 3 Χ ay ~ ΄ f SAIN \ 

γὰρ τὴν οὐσίαν ἀλλ᾽ οὐχ οὐσία ἢ ἕξις. ἀπὸ οὖν τῶν ὑστέρων ἐπὶ τὰ 

> 

~ Ἂν ~ \ ~ > ~ ~ ~ \ ~ ~ 

πρῶτα ἐν τῇ περὶ τῶν οἷον μερῶν τῆς ψυχῆς ϑεωρίᾳ διὰ τῶν προσεχῶν 

ὶ δυνάυει υέτεισιν ᾿ἐπὶ 
‘ LY L 

3 \ ΄ [4 ᾽ Ἁ ~ ΄ ~ \ > 

ἀνιὼν ὁ φιλόσοφος ἀπὸ TOD ὑλιχοῦ χαὶ ἀτελοῦς χα 
\ os \ \ SF, 7 ὌΝ \ \ Ἢ 

του πρρίοντα μὲν χαὶ αὐτόν, τελειωϑέντα δὲ τὴν χατὰ προβολὴν τελειότητα 

XAT ἐνέργειαν ἐπιστήμων δηλαδὴ or νοῦν. ὃς ἕχαστα λέγεται γίνεσϑαι ὡς 

ἄνθρωπος. τοῦτο μὲν οὖν, ἵνα μηδὲ ἐπὶ τοῦ οὕτω τελείου νοῦ τὴν ἐνέρ- 
ἑπομένην τιϑῶμεν" ἀλλ᾽ ὡς ἔχει ὃ zat’ mal \ 5 XN προς Ce Ἃ >... Lainey sariva την ἔξει ἡ eet 

νέργειαν SES τ: τουτέστιν ὃ ἤδη: τελείαν ἀπειληφὼς τὴν ἕξιν, οὐχ ἀεὶ 
x ) \ \ Ω 7 7 ε POG 6s uat αὐτὴν ἐνεργῶν, οὕτω χαὶ τὸν προελϑόντα τέλειον ὑποτιϑώμεϑα [ὩΣ] Oy 

eet \ 4 Ὁ σ A = ἊΨ ~ >| / oo \ 

γοῦν, διὰ τὴν πρόοδον ὥσπερ αὐτὸς ἀπομερίζεται τῆς οὐσίας, οὕτω χαὶ 

τὴν ἐνέργειαν μεριζομένην τῆς ἕξεως ἔχοντα, χαὶ οὐδὲ ὡς ἑπομένην ἀεὶ 
> \ ’, 9 \ \ \ A >) 5 ~ \ 

ἀλλὰ TOR διὰ τὸ ποτὲ χαὶ αὐτὸς τελειοῦσϑαι. οὐχοῦν xual τὸ Exacta 

ὀρθῶς ἐπ᾽ αὐτοῦ εἴρηται διὰ τὴν 

δῶν, τὸ δὲ γίνεσϑαι διά te τὴν ἑτέρωϑεν χαὶ τὴν οὐχ ἀΐδιον ἀλλὰ ποτὲ 

7 

Κρ} μένην ἐν αὐτῷ συναγωγὴν τῶν εἰ- 

, τελειότητα. 

p.429>7 Τοῦτο δὲ συμβαίνει, ὅταν δύνηται ἐνεργεῖν δι᾿ αὑτοῦ. 

Τὸ δύνασϑαι ἐνεργεῖν δι᾽ αὑτοῦ ἴδιον τοῦ προελθόντος μὲν τελείου 8 
~ ὃ ΄ ΕΝ ~ ῳ X \ 6 i.e ~ = > \ 

ὃὲ νοῦ. διγὰρ ὑλιχὸς νοῦς τελειοῦται μὲν χαὶ UM ξαυτοῦ, ἡ εἰς χαὶ ὃ 

ἐστιν 6 τε μένων “χαὶ ὃ προϊὼν τῆς ψυχῆς νοῦς, οὐ μὴν ἐνεργεῖν Rg cv a on Pay ΟΣ 

10 

10 

Φ [ή 

25 

o PS 

160om.a ὃ ὅλως a 31 οὐδὲ scripsi: οὔτε A 36, 37 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ Aa 
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δύναται χαὶ γινώσχειν ua ἑαυτὸν τὰ νοητά, ἕως ἂν ἡ ἀτελής, ἀλλὰ τε-θάν 
λειωϑείς, ὅς ἐστιν 6 νῦν εἰς ϑεωρίαν προχείμενος. οὐ μὴν οὐδ᾽ ὃ οὐσιώδης 40 

τῆς ψυχῆς νοῦς δύναται dv “Eavtod ἐνεργεῖν" οὐ γὰρ ἐν τῷ δυνάμει, ἀλλ᾽ 
ἐν τῷ ἤδη ἐνεργεῖν αὐτῷ τὸ εἶναι. οὗτος δὲ ἐν δυνάμει διὰ τὸ μὴ ἀεὶ 

5 ἐνεργεῖν, διὸ χαὶ αὐτὸς δυνάμει πως χαὶ ὡς μὴ ἀεὶ ἐνεργῶν χαὶ ὡς 
΄ ’ \ \ YD ~ ~ > ta \ Υ͂ 

τι ἢ τελειωϑείς, χαϑάπερ χαὶ τὸ ἤδη ζῶν σῶμα δυνάμει ζωὴν ἔχειν 
ΖΩΣ Ne N > ἧς ~~ we am aN ! 3 "4 c 2 Ve Id \ 

λέγεται διὰ thy entxtytov τῆς ζωῆς μετάληψιν οὐ μόνον ἑτέρωϑεν ἀλλὰ 

χαὶ ποτὲ ἐνδιδομένην, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως χαὶ πρὶν μαϑεῖν ἢ εὑρεῖν, 

οἷος ἦν ὃ ἀτελὴς νοῦς ἐχεῖνος ie χαὶ πρὸς αὐτὴν THY τελείωσιν δυνάμει 45 

10 ἦν καὶ τὴν πρὸς τὸ τελειοῦν ἑτερότητα πλείονα χαὶ ἐναργεστέραν διέστηχεν. 

ὧν i 
p. 42969 Καὶ αὐτὸς δὲ αὑτὸν τότε δύναται νοεῖν. 

Οὐ χατὰ συμβεβηχὸς τῷ τὰ νοητὰ ἔχειν χαὶ εἶναί πως ὃ αὐτὸς τοῖς 
νοουμένοις εἴδεσιν, ὡς προηγουμένως τὰ εἴδη ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτὸν νοῶν, ὡς 
ὃ ᾿Αλέξανδρος βούλεται, χαὶ ἑαυτὸν 62 νοῶν προηγουμένως" ἐπεὶ πόϑεν 7 50 

15 ὃ ᾿Αλέξανδρος ἢ ἡμεῖς περὶ αὐτοῦ τι γράφομεν, μὴ νοοῦντος ἑαυτόν, χαὶ 

τὴν νόησιν χαὶ τὴν ζωὴν χαὶ τὴν οὐσίαν ἑαυτοῦ, ἵνα χαὶ νοῦς ἢ ἀλλὰ μὴ 
αἴσϑησις, πρὸς ἄλλα ἀποτεινόμενος χαὶ τῇ πρὸς αὐτὰ ἀποτάσει ξαυτοῦ͵ 
συναισϑανόμενος; χαὶ γὰρ οὐ μόνον ἐστὶ νοῦς ἀλλὰ χαὶ νοητός, ὥσπερ τὰ 
ἄλλα νοητὰ εἴδη μεταλαγχάνων ἐχ τῶν οὐσιωδῶν τῆς ψυχῆς, οὕτω χαὶ 

20 νοῦς χαὶ νοητός [te] ὑπὸ τοῦ οὐσιώδους νοεροῦ τε χαὶ νοουμένου γινόμενος. 
ἀλλ᾽ οὐδέν, φησὶν 6 ̓ Αλέξανδρος, αὐτὸ | ὑφ᾽ ἑαυτοῦ πάσχει" τὸ δὲ νοεῖν ἐν θῦν 
τῷ πάσχειν τὸν νοῦν ὑπὸ τοῦ νοητοῦ εἶναι ἐδόχει. οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸ 

τῷ αἰσϑάνεσϑαι ὅμοιον χαὶ ὃ ἑτέρωϑέν πως τελειοῦται, xadv αὐτενεργήτως 

τὴν ἑτέρωϑεν παραδέχηται τελειότητα. πάσχει οὖν χαὶ ὃ ὑλιχὸς νοῦς χαὶ 

25 6 ἤδη χατὰ τὴν προβολὴν τελειωϑείς, ὑπὸ τοῦ οὐσιώδους τελειοῦται 

νοητοῦ, χαὶ ὡς νοῦς χαὶ ὡς νοητὸς γινόμενος᾽ ἅπαξ δὲ τελειωϑεὶς αὐτὸς 5 

ἑαυτὸν ual τὰ ἐν αὐτῷ εἴδη νοεῖ ἀπαϑῶς χατ᾽ ἐνέργειαν τελείαν. τὸ 
yap πάϑος ἦν ἐν τῇ ἑἕτέρωϑεν μεταλήψει χαὶ πληρώσει, ἀλλ᾽ οὐχ ἐν 

τροπῇ τινι. 

80 p.429b10 Βᾷπεὶ δ᾽ ἄλλο ἐστὶ μέγεϑος χαὶ τὸ μεγέϑει Lx Ῥ- "» 
sone χαὶ TO ὕδατι εἶναι" οὕτω δὲ xat ΕΠ ἑτέρων πολλῶν, ἀλλ᾽ 

οὐχ ἐπὶ πάντων’ ἐπ᾽ ἐνίων (ee ταὐτόν ἐστι TO ἍΝ εἶναι 

χαὶ σάρχα" ἢ ἄλλῳ ἣ ἄλλως ἔχοντι χρίνει. 

Ὁ σχοπὸς αὐτῷ ἐν τούτοις τοῦ προελϑόντος μὲν ἀπὸ τῆς οὐσιώδους 10 

co ς 

~ eS ee Q/ ZS Ω᾽ ve ΄ \ ~ > > ΑΙ ae ! A Aes ἊΣ 2 

hale τε ξειωϑέντος οξ χαὺ ξεξιν ὑπὸ τὴς οὐσιώοοὺς cy TY) YoY) τελειότητος 

διαφ Τρροὺς παραδοῦναι yo ἥσεις, τὴν wey τῶν συνδέ τῶν χαὶ μεριστῶν οὐσιῶν. 

τὴν ὃΣ τῶν ἁπλῶν χαὶ ἀμερίστων. ἵνα χαὶ ταύτῃ διαχρίνῃ τὴν οὐσιώδη 

" 

2 6 ante οὐσιώδης addidi 20 te delevi 31 τὸ ὕδωρ A 32 ἐπ᾽ ἐνίων yap χτλ.] 

distinxi, ut vult Simplicius, rectius autem Trendelenburg 30 τὸ σάρχα A 
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τῆς vv) fe ϑεωρίαν. μένουσαν. ὡς οἷόν τε αὐτῇ. ἐν τοῖς ἁπλοῖς ual ἀμερίστοις. θῦτ ONS Vem pays ie ἢ Ξ ῃ © οἷς χαὶ GED GA 
\ 

ὥσπερ ὃ τας τῆς ψυχῆς νοῦς οὐ ey ἀπὸ τῶν εἰδῶν ἐπὶ τὰ 

εἰδοποιούμενα, ἵνα καὶ ταῦτα γνῷ, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ εἰδῶν νοήσει ὡς ἐξ 

αἰτίων χαὶ τὰ εἰδοποιούμενα χαὶ τὰ τούτοις ἐπισυμβαίνοντα χαὶ ἁπλῶς 

εἰπεῖν χαὶ τὰ αἰτιατὰ πάντα χαὶ τὴν τῶν τω" αὐτῶν δεχτιχὴν ὕλην 

χαὶ τὰ ὁπωσοῦν αὐτοῖς παρυφιστάμενα χατὰ τὴν αἰτιώδη γινώσχει νόησιν, 
f ἐν τοῖς εἴδεσιν αἰτιωδῶς προείληπται τὰ αἰτιατά,. ὃν δὴ χαὶ ἢ εἰς τὴν 

>) / c ~ ~ 

οὐσίαν ἑαυτῆς τρόμοι ψυχή, ὡς οἷόν τε αὐτῇ; μιμεῖται ἅτε συμφυῶς 
αὐτῷ συνημμένη, ἐν τοῖς απβθτάτοις ἑαυτῆς μένουσα oa χαὶ εἰς TO ἔξω 

οὐδαμῇ προϊοῦσα, συναπτομένη δὲ χαὶ τοῖς ἐν τῷ νῷ εἴδεσι, χαὶ ἐν τούτοις 

χαὶ αὕτη τὰ αἰτιατὰ χατὰ τὴν αἰτιώδη ϑεωρεῖ ἁπλότητα. οὐ μὴν ἔτι ἢ 

ἀφ᾽ ξαυτῆς προϊοῦσα ψυχή, χἂν ἤδη τελείαν ἐνστήσηται τὴν ϑεωρίαν, μένει 
2 ~~ > ~ { , 5 \ NaN X N > ~ 3). SN ~ 

ἐν τῇ εἰδητικῇ ἁπλότητι, ἀλλὰ διὰ μὲν τὴν ἐκ τῆς οὐσίας ἐνδοϑεῖσαν τε- 

λειότητα χαὶ τὴν πρὸς αὐτὴν ὡς ἑτέρας πως πρὸς ἑτέραν συναφήν (οὐ γὰρ 

xa ἕνωσιν) ἐπιβάλλει τοῖς εἴδεσιν, εἰ χαὶ πορρώτερον ἢ ἣ ἐν αὑτῇ εἰλι- 
χρινῶς μείνασα, διὰ δὲ τὴν ἔξω πρόοδον οὐχ 2x μόνων τῶν αἰτίων ἀλλὰ 

\ s 5 ~ > , ΕΞ ~ > ~ ~ ~ ra ~ 

χαὶ συστοίχως αὐτοῖς ἐπιβάλλει τοῖς αἰτιατοῖς τοῖς προελθοῦσι προελθοῦσα" 

αἰσϑήσει μὲν τὰ atodyta, λογικῇ δὲ γνώσει τὰς συνϑέτους χαὶ ὅλως τὰς 

εἰδοπεποιημένας οὐσίας, χαὶ ἑτέρᾳ οὔσῃ τῆς τῶν εἰδῶν ἀντιληπτιχῆς χαὶ 
τῇ αὐτῇ μὲν ἀλλ᾽ οἷον χαμφϑείσῃ χαὶ οὔ % ὁριζόμε οοὔ ὺς ἢ αὐτῇ μὲν ἀλλ᾽ ot μυφϑείσῃ χαὶ οὕτω τὰ ὁριζόμενα νοούσῃ. τοὺς 

γὰρ ὅρους ὀρθῶς χαὶ ἀχαμπῶς" τελειότητες μὲν γὰρ οἱ ὅροι, χαὶ ἢ νόησις 
αὐτῶν χατὰ τελειότητα ἵσταται, ἐπειδὴ χαὶ πᾶσα γνῶσις χατὰ τὸ γνωστόν“ 

τὰ δὲ εἰδοπεποιημένα τέλεια καὶ 6 συστοίχως τούτοις ἐπιβάλλων νοῦς, ἀλλ᾽ 

ob τελειότητες ἀλλὰ χατὰ Β τῆς Ge ease ἧ δὲ χλάσις Hoe τὴν 

υέϑεξιν. χαὶ γὰρ 6 aoe οἷον χαμφϑεῖσά ἐστιν tat τοῦ διὰ τὴν χατὰ πε 
δὲ μὲν δευτέραν δὲ ὑπόστασιν χαὶ τ ΠΝ διὰ τὸ τὸ ἐν τῷ μετέχειν ὃν ὅπερ 

ἐστὶν ἕτερον εἶναι tod μετεχομένου. καίτοι xat αὐτὸ ὄν. καὶ ἢ χλασϑεῖσα 
δὲ εὐϑεῖα, τουτέστιν ἢ χαμφϑεῖσα, ὡς γωνίαν ποιεῖν, ἀπὸ μὲν τῆς ἐχτετα- 
μένης γέγονεν, ἐχβᾶσα ὃὲ τὸ ἁπλοῦν χαὶ οἷον εἰς μερισμὸν ὑποβᾶσα. ταῦτα 
ἐν τούτοις περὶ τοῦ τελείου ἐν τῇ προόδῳ φιλοσοφεῖ vod 6 ᾿Δριστοτέλης, 
πρὸ πάντων ἡμᾶς ὑπομιμνήσκων αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἕτερον τὸ εἰδοπεποιημένον 
τοῦ εἴδους. τὸ μὲν οὖν μέγεϑος χαὶ ἢ σὰρξ χαὶ τὸ ὕδωρ εἰδοπεποιημένα, 

’ 

τὸ δὲ εἶναι τούτων ἑχάστου τὸ ἑχάστου εἶδος ἐν γὰρ τῷ τί ἣν εἶναι τὸ 
Ὧ 

εἰὸ We AG e / 2 ἊΝ d ΠΝ \ wy 3> / \ 2 εἶδος εἴωϑεν δρίζεσϑαι, ἐπειδὴ nat’ αὐτὸ χαὶ τοῖς εἰδοπεποιημένοις τὸ εἰναι. 
> y \ EAN ΕῚ ΄ ΠΣ ὡς A ee ie 7 > ) au ἢ > \ 
ἐφ᾽ ὧν οὖν τὸ εἶδος οὐ μένει αὐτὸ χαὶ EavTOD Ov, GAA ἑτέρου ἐστὶν 

δριστικόν, ἐπὶ τούτων ἕτερόν ἐστιν αὐτό, τουτέστι τὸ Besa, χαὶ τὸ 
¥ , ~ [τ cel Ce ted Q? a ΠΩ 3 εἶναι αὐτῷ, ὅπερ ἐστὶν 6 ὅρος xa? Ov δρίζεται. ἐφ’ ὧν ὃὲ τὸ εἶδος 

ἄυλον χαὶ zat? ξαυτὸ ei χαὶ οὐχ ἑτέρου ὅρος, ἐπὶ τούτων ταὐτὸν αὐτό 
τε χαὶ τὸ εἶναι αὐτῷ, οἷον σὰρξ χαὶ τὸ σαρχὶ εἶναι, οὐχ ἀληϑὲς παρά- 

δειγμα εἰληφώς (ἐπάγει γοῦν ὡς ἔνυλον ἣ σὰρξ χαὶ ὡς τὸ σιμόν ἐστιν). 
> ? 7 leg » X bl4 Dm ΄ 5 \ ~ / TS > 

ἀλλ᾽ ὅτι οὕτως ne! τὸ ἄυλον SEES SIGE ἀλλὰ πῶς λέγεται TOOE ἐν 
Y> 

τῷδε ἢ σὰρξ καὶ τὸ σιμὸν χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τὸ σύνϑετον ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους, 

15 αὑτῇ correxi: αὐτῇ Aa 16 μένουσα pr. A 40 οὖν a 
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+ 

εἴ γε τὸ μὲν τόδε TOD εἴδους, TO ὃὲ ἐν τῷδε ἢ τῆς ἐν ὕλῃ τοῦ εἴδους θῦν 
ὴ - ε \ ~ ») σ᾽ c 3 te y ) eieeny χαὶ τῆς ὁποιασοῦν εἰς ἕτερον ὡς ets ὁριζόμενον xat αὐτὸ 45 

΄ ; ~ ν» ~ 

σχέσεως; οὐ γὰρ ταὐτὸν τὸ εἰδοποιούμενον τῷ ἐν ἐτέρῳ εἴδει" τοῦτο μὲν 
χ 

φύσεως 

γὰρ ὅρος, εἰ χαὶ ἄλλου, ἐχεῖνο δὲ δριζόμενον, χἂν ἢ ἄυλον ὡς τὸ οὐράνιον 

5 σῶμα. οὐ ταὐτὸν μὲν οὖν τὸ σιμὸν τῇ ἐν ῥινὶ χοιλότητι οὐδὲ τὸ ζῷον 
τῇ ἐν σώματι ζωῇ, ὡς οὐδὲ ὃ ἰατρὸς τῇ ἰατρικῇ τῇ ἐν ἀνθρώπῳ. ex δὲ 
τῶν στοιχειωδῶν χαὶ προσεχῶν ἐπιστημονιχῶς γνωρίζεται αἰτίων. ex γὰρ 
τοῦ ὁριστιχοῦ αὐτοῦ εἴδους χαὶ τῆς τούτου δεχτιχῆς ὕλης. τὸ οὖν τόδε ἐν 
τῷ ὃς οὐ τὸ σύνϑετον ἀλλὰ τὰ αἴτια τοῦ συνϑέτου δηλοῖ: ἢ γὰρ τοῦ εἴδους 50 

10 ἐν τῇ ὕλῃ ὕϑέσις τὸ σύνϑετον ἀποτελεῖ. 

p.429>14 Ἰ᾿ῷ μὲν οὖν αἰσϑητιχῷ τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρὸν xptver, 
χαὶ ὧν λόγος τις. ἣ σάρξ. 

᾿Βπειδὴ ἄλλῳ ἢ ἄλλως ἔχοντι χρίνειν ἔφη τό τε μέγεϑος καὶ τὸ μεγέϑει 58 
εἶναι, διαχρίνει τίνα μὲν ἄλλῳ τίνα δὲ ἄλλως ἔχοντι. ὅσα μὲν γὰρ αἰ- 

15 σϑητά, οἷον ποιότητες χρώματα σχήματα χαὶ μεγέϑη ual ὡς | αὐτὸς ἔφη, θῦν 
ὧν λόγος τις ἢ σάρξ (τουτέστιν ὧν αἰτία ἢ προσεχὴς ἣ δριζομένη οὐσία" 
πολλαχοῦ γάρ, ὡς χαὶ τῷ [Π]λάτωνι ἐν 1 Ὀργίᾳ χαὶ ἐν Θεαιτήτῳ, οὕτω χαὶ 
τῷ ᾿Αριστοτέλει ἀντὶ τῆς προσεχοῦς αἰτίας εἴληπται ὃ λόγος" προσεχὴς δὲ 

αἰτία τῶν συμβεβηκότων πάντων ἣ ὁριζομένη οὐσία, διότι ἐν αὐτῇ καὶ 
20 περὶ αὐτὴν χαὶ ἐξ αὐτῆς ὑφίσταται᾽ ἢ σὰρξ οὖν παρείληπται ἀντὶ πάσης 

τῆς ὁριζομένης οὐσίας) τὰ μὲν οὖν αἰσϑητὰ τῇ αἰσϑήσει χρίνει ὁ νοῦς" 
συμβεβηχότα γὰρ χαὶ μερικὰ τὰ αἰσϑητὰ πάντα, ὧν συστοίχως ἀντιληπτικὴ 

ἢ αἴσϑησις" 6 Ge νοῦς τῶν οὐσιῶν, διὸ ἐπὶ τούτων ἄλλῳ xptver τῇ γὰρ 
5 ΄ vw a Ἂς \ \ ΄“ σ δὰ a ς΄ , 9 ’, 

αἰσϑήσει ἄλλῃ οὔσῃ παρὰ τὸν νοῦν. 6 γε μὴν τῆς δριζομένης οὐσίας 

25 χριτιχὸς νοῦς ὧν πάντως, ἐπειδὴ χαὶ τὸν λόγον νοῦν αὐτῷ δέδοχται χαλεῖν, ὡς 
7 3 » ‘\ σ / >} ) (« ~ \ Ὑζ' ΦΧ Ὑ 

προείρηται, οὐχ ἄλλῳ τοὺς ὅρους χρίνει, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ μὲν ἄλλως ὃὲ ἔχοντι 
yo, σ N ~ Ql \ ΄ >) c ~ ~ \ \ ὟΝ χρίνει, ἕως ἂν τῷ προελϑόντι χαὶ τελεωϑέντι ἐν ἡμῖν νῷ xal τὰ εἴδη 

ὑϑεωρῶμεν᾽ ἐπεὶ ἀναδραμοῦσα εἰς τὴν ἑαυτῆς οὐσίαν ἣ ψυχὴ xal χατὰ τὴν 10 
τελείαν ἑστῶσα ἐνέργειαν nat τοῖς εἴδεσιν ἑνιζομένη χαὶ χωριζομένη πάντῃ 

80 ἀπὸ τῆς τῶν δευτέρων προβολῆς ἑτέρα ἐστὶ τῆς ἔξω προϊούσης ζωῆς. διὸ 
ἐνταῦϑα ὀρϑῶς πρόσχειται τὸ ἄλλῳ δὲ ἤτοι χωριστῷ, ἣ ὡς ἣ χε- 
χλασμένη ἔχει πρὸς ἑαυτὴν ὅταν ἐχταϑῇ, τὸ σαρχὶ εἶναι χρίνει. 
» Χ ἈΝ σ ~ Le = ΄ an ΄ SEEN ~ ἄλλῳ μὲν γάρ, ὅταν χωριστῷ, τουτέστι τῇ χωριζομένῃ ϑεωρίᾳ ἀπὸ τῶν 
VP ‘ ΄ .ν ~ ~ ἕξω προβαλλομένων χαὶ εἰς ἕξεις χαὶ δυνάμεις προϊουσῶν ἐνεργειῶν, xptver 

35 τὰ εἴδη" εἰ μὴ ἄρα ual τότε οὐχ ἄλλῳ ἀλλὰ τῷ αὐτῷ ἑτέρως ἔχοντι, διὰ 15 
\ ΄ Psy \ σ ΑΨ are” ΄ i ΄ \ Aire) ε τὸ μίαν εἶναι τὴν ὅλην ψυχήν; τήν τε μένουσαν χαὶ προϊοῦσαν. ὡμολογη-. 
ey, = S&S ~ > ~ \ » dX ΨΥ σ 1 ~ \ \ μένως OF τῷ αὐτῷ μὲν ἄλλως δὲ ἔχοντι, ὅταν 6 προελϑὼν νοῦς χαὶ τὰς 

δριζομένας γινώσχῃ οὐσίας χαὶ τὰ εἴδη xa? αὑτὸν ὁρίζηται, οὕτως ἔχοντι 
vy ε Vv e 5 a 

ἄλλως, ὡς ἔχει ἢ εὐϑεῖα πρὸς τὴν χεχλασμένην. καὶ γὰρ ἢ χεχλασμένη, 

3 τὸ correxi: τῷ Aa 17 τῷ Πλάτωνι Gorg. 19 p. 464A Theaet. 88 p. 201 csqq. (2) 
29 τοῖς scripsi: τῆς Aa 30 προσβολῆς a 35 εἴδη seripsi: ἤδη Aa 81 δὲ] μὲν A! 
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ὡς ἤδη διωρίσαμεν, τὴν τῶν εἰδοπεποιημένων σύστοιχον δηλοῖ γνῶσιν, 76 
δὲ ἐχταϑεῖσα ὡς ὀρϑὴ χαὶ ἀχαμπὴς τῆς τῶν ὅρων χαὶ τελειοτήτων γνώσεως 

ἤν 

εἴληπται σύμβολον δι᾿ ἃς ἀνωτέρω ἔφαμεν αἰτίας. 20 

p.429b18 [Πάλιν δ᾽ ἐπὶ τῶν ἐν ἀφαιρέσει ὄντων τὸ εὐϑὺ ὡς τὸ 
σιμόν" μετὰ συνεχοῦς γάρ" τὸ δὲ τί ἣν εἶναι, εἰ ἔστιν ἕτερον 

τὸ εὐϑεῖ εἶναι χαὶ τὸ εὐϑύ, ἄλλῳ. 

Ἔν ἀφαιρέσει ὄντα τὰ μαϑηματιχὰ etwde δοξάζειν te χαὶ λέγειν, οὐχ 
ὡς οἱ [Πυϑαγόρειοι ζητῶν τοὺς προβλητιχοὺς τῶν ἐν τῇ φαντασίᾳ μαϑη- 
ματιχῶν τύπων λόγους, οὐσιώδεις ὄντας ἐν τῇ σωματοειδεῖ τῆς ψυχῆς ζωῇ, 0 
3 2 2 > ~ ~ ~ 4 \ M4 3 ΄ \ ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς τοῖς φανταστιχοῖς τύποις τὰ μαϑήματα εἶναι λέγων, περὶ 
ods χαὶ χατὰ ἀλήϑειαν τὴν πᾶσαν ποιοῦνται πραγματείαν οἱ μαϑηματιχοί. 

ot μὲν οὖν [Πυϑαγόρειοι, εἰς τοὺς προβλητιχοὺς τῶν τύπων ζωτιχοὺς ἀπο- 
> ἈΚ βλέποντες λόγους, οὐσίας ἐτίϑεντο τὰ μαϑήματα᾽ ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης τῶν 

τύπων ἀποφᾶσχει τὴν οὐσίαν χαὶ ἐξ ἀφαιρέσεως ἐγγίνεσϑαι λέγει τοὺς 
τύπους, ὡς χατὰ τὴν πρὸς τὰ αἰσϑητὰ μίμησιν προσδεχομένης αὐτοὺς τῆς 

ψυχῆς" οὐ διότι μὴ χατ᾽ οἰχείαν ἐνέργειαν χαὶ τούτους ἣ ψυχὴ προ- 
βάλλεται (δηλοῖ dé ἢ εἰς τὸ ἀληϑὲς χαὶ ἀχριβὲς περιαγωγή᾽ οὔτε γὰρ ἀληϑῶς 
χυβιχὸν τὸ αἰσϑητὸν σχῆμα οὔτε ἀπλατὴς ἀχριβῶς ἣ εὐϑεῖα ἢ φυσιχή; 
ὃ, ) . ΄ ον Ὁ \ x \ ς ΄ 5 2 > » ~ ~ 

Ohh’ ἢ μαϑηματιχή. ἔνδοϑεν μὲν οὖν χαὶ ot τύποι, ἀλλ᾽ οὐχ ἄνευ τῆς"τῶν 

αἰσϑητῶν γνώσεως τὴν προβολὴν αὐτῶν τῆς ψυχῆς ποιουμένης, ὡς οὐδὲ 
τῶν χρειττόνων ἐπιστητῶν ἣ νοητῶν)" ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν φανταστῶν πρὸς 

τὰ αἰσϑητὰ πλείστην ὁμοιότητα τὸ τῆς ἀφαιρέσεως χώραν ἔσχεν ἰδίως ἐπὶ 

τῶν φανταστῶν, ὡς οἷον τῶν αὐτῶν ὄντων τοῖς αἰσϑητοῖς χωρὶς τῆς φυσιχῆς 35 
5 ΄ > \ \ ¢ >) 4 oi >! ¢ \ ἊΝ 5 >) c AY b>) 

οὐσίας, ἐπεὶ χαὶ ὃ ἐν φαντασίᾳ τύπος οὐχ ὡς TO Eidos ἀλλ᾽ ὡς TO εἰδο- 
~ > πεποιημένον: ἀμέριστον yap χαὶ ἀδιαίρετον πᾶν εἶδος, ἐν διαστάσει δὲ τὰ 

, \ (hp te) Nee? > / 5 ~ » \ \ 5 \ Ὁ \ \ μεγέϑη χαὶ ot aprduot ἐν διαιρέσει. ὀρϑῶς ἄρα χαὶ τὸ εὐϑὺ ὡς τὸ σιμὸν 

λέγεται διὰ τὴν συνέχειαν χαὶ τὴν διάστασιν, τῷ μηδὲ εἶδος χαὶ τὸ τί ἣν 

εἶναι, ὅπερ ἐστὶ τὸ εὐϑεῖ εἶναι, ἄλλο παρὰ τὸ εὐϑύ. 6 δὲ φιλόσοφος ὕπο- 

θετικῶς εἰ ἔστιν ἕτερον ἔφη, ὅτι μὴ νῦν ἐπεξεργάζεσϑαι ταῦτα προτί- 

1 @- 

30 

ὕεται, ἐπεὶ ἐν τῇ Meta τὰ φυσικὰ καὶ ἐπεξειργάσατο χαὶ ἀπεφήνατο. χαὶ 40 
- Δ Coe 7, SS y \ > ΄ \ γὴν > a7 \ \ 

voy δὲ ὑπέμνησεν εἰπὼν ἔστω γὰρ δυάς, τὸ εὐθὺ δηλαδή. μονὰς μὲν 
wok \ ὑϑεῖ + δι \ 39> "ἢ σ NE ALS dX \ =>) > ΟΞ INL γὰρ τὸ εὐϑεῖ εἶναι διὰ τὸ ἀδιαιρέτως Ev, δυὰς δὲ τὸ εὐθὺ οὐχ ὡς δύο 
ᾳ \ \ > 4 i) \ es \ Ὁ \ \ iA > > 4 \ \ (Ev yap xat αὐτό), ἀλλὰ συνεχὲς χαὶ διαιρετὸν χαὶ ταύτῃ δυαδιχόν. χαὶ τὰ 

\ it c (awe " / , ¢ ~ ς μαϑηματιχὰ οὖν ἢ ψυχὴ Etépw ἢἣ ἑτέρως ἔχοντι χρίνει, ὡς ἐπὶ τῶν δριζο- 
μένων ἑρμηνεύεται ἱχανῶς. 

τ » ε , ~ oO [7 

p. 429021 Ὅλως ἄρα ὡς χωριστὰ τὰ πράγματα τῆς ὕλης, οὕτω 
χαὶ τὰ περὶ τὸν νοῦν. 

Od περὶ πάντα νοῦν" οὔτε γὰρ περὶ τὸν ἐξῃρημένον τῆς ψυχῆς νοῦν 45 

1 σύστοιχον scripsi: συστοίχων Aa 30 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσίκα] Metaph. Z 6 0. ante 
ὅλως add. zat ἃ 08 νοῦν] νῦν ἃ 
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οὔτε περὶ τὸν ἐν τῇ ψυχῇ ἐχείνῳ ΠΡ της ἑνιζό cone οὗ γὰρ ἐξίστανται bay 

ἐχεῖνοι τῆς τῶν εἰδῶν γνώσεως ἀλλὰ περὶ τὸν περὶ οὗ ὃ λόγος, τὸν ἐν τῇ 

προόδῳ τελειωϑέντα συστοίχως τὰ πράγματα γινώσχοντα, ἵνα χαὶ ὡς ὅρος 

διὰ τὴν τελειότητα τοῖς εἴδεσιν ἐπιβάλλῃ χαὶ ὡς δριζόμενος διὰ τὴν ἔξω 

νεῦσιν τοῖς εἰδοποιουμένοις ὡς ἐχ τῶν εἰδῶν προελϑοῦσι. νοεῖ δὲ 6 τοι- 

οὗτος νοῦς χαὶ τὰ πάσης ὕλης χωριστά, ὡς τὴν ψυχιχὴν οὐσίαν καὶ τὸν 

χρείττω νοῦν, χαὶ τὰ πῇ χωριστά, ὡς τὰ μαϑηματιχὰ χαὶ φυσιχὰ εἴδη. οὐ 50 

πρὸς τὸ εἶναι ὑποχειμένου δεόμενα χαὶ ταύτῃ ὄντα χωριστά, τῷ δὲ ἑτέρων 

εἶναι δριστικὰ ἀχώριστα αὐτῶν ὑπάρχοντα, χαὶ πρός γε αὐτὰ τὰ εἰδοπεποιη- 

μένα, οὐχέτι ταῦτα τῆς ὕλης χωριστά" ἔοιχε γὰρ ὕλην αὐτὴν νῦν χαλεῖν 

τὴν δριζομένην οὐσίαν. ὡς οὖν ἔχει τὰ πράγματα χατὰ τὸ χωριστὸν 7 

το τῆς ὕλης, οὕτω χαὶ αἵ τοῦ νοῦ τούτου ϑεωρίαι (αὗται γὰρ 

περὶ τὸν νοῦν), ἣ τῶν en χωριστῶν ἢ τῶν πῇ χωριστῶν ἢ toy | 
> , > ΄ >. Ὁ, σ᾽ Ys, 5 - ~ o~ ¢ 

ἀχωρίστων ἀντιλαμβανόμεναι. st ὃὲ at ἐνέργεια! αὐτοῦ τοιαῦται, ὄγλον ὡς 66" 

χαὶ αὐτὸς οὔτε μόνον ἢ πάντῃ ἢ πῇ χωριστὸς οὔτε μόνον ἀχώριστος, ἀλλὰ 
ee SN [ete oh δὰ ΧΕ ἀν τὶ ¥> A \ “Ὁ ΓΞ Se 7 ΄ 

χαὶ πάντῃ χωριστὸς διὰ τὴν ἤδη πρὸς τὴν ‘ths ψυχῆς οὔσιαν σύμφυσιν 

yal τὴν ἀπ᾽ αὐτῆς τελειότητα, χαὶ ἔτι πῇ τε χωριστὸς χαὶ αὖ ἀχώριστος 
> ld ΄ A YD ΄ 

διὰ τὴν ἔξω τάσιν πρός τε τὰ ἄλλων δριστικὰ εἴδη, χαὶ πρὸς τὰ δριζόμενα 

“OT αὐτά. 

΄ 9. ᾽ ΄ a) »; 5 ~ id ~ > \ 5 \ 

p- 42922 Ἀπορήσειε δ᾽ «ἄν τις, εἰ ὃ νοῦς ἁπλοῦν ἐστι xat ἀπαῦϑὲς ὅ 
ΚΝ Ge \ ge Aes A , o pa ᾿ \ A ξ ΄ 3: ~ 

χαὶ μηϑενὶ μηϑὲν ἔχει χοινόν, ὥσπερ φησὶν Avacayopas, πῶς 

γοήσει, εἰ τὸ νοεῖν πάσχειν τί ἐστιν" ἧ γάρ τι χοινὸν ἀμφοῖν 

ὑπάρχει, τὸ μὲν ποιεῖν δοχεῖ, τὸ δὲ πάσχειν. 

i 7 Ἁ X ~ ows > ~ ~ , NM a/ Ὑ 

Συμπληρώσας τὴν περὶ τοῦ προϊόντος διττοῦ νοῦ ϑεωρίαν ἣ δύο ὄντων, 

χατὰ τὸ ἀτελὲς χαὶ τέλειον διαχρινομένων χαὶ χατὰ τὸ διττὸν δυνάμει χαὶ 
" Ὰ \ ἋἋ ~ ΝΞ Z Z Ζ Ὁ ΄ ~ an \ \ ς X \ 

χατὰ τὸ ἢ ὅλον ταῖς δευτέραις συμπλέχεσϑαι ζωαῖς 7 χαὶ πρὸς ξαυτὸν xat 10 
X \ > 4 ΩΣ 7, 5) ) τ \ 4 ΡΣ \ ἣν > 79 

πρὸς τὴν οὐσίαν ἀνανεύειν, ἀφ᾽ ἧς τελειοῦται, καὶ μέλλων ἐπὶ τὸν οὐσιώοη 

τῆς Ψυχῆς ἀνατρέχειν νοῦν, δύο περὶ τῶν TPM evi νῶν éextitetat 

ἀπορίας, ὧν 7 πρώτη μάλιστα τῷ ἀτελεῖ προσήχει, ee. ὃὲ τῷ ἴδ τε- 

λείῳ, 4 δὲ δευτέρα ἀνάπαλιν. δι᾿’ ἀμφοῖν δὲ χοινωνίαν τινὰ τῶν εἰρημένων 

πρὸς τὸν ῥη ηϑησόμενον παραδίδωσι, τοῦ be Besley τὸ τοῦ δὲ πλησιαίτερον. 

χαὶ γὰρ ὃ ἔσχατος χαὶ ὑλιχὸς χοινόν τι ἔχειν πρὸς τὸν ποιοῦντα ὡς πεφυχὼς 

τελειοῦσϑαι δείχνυται, χαὶ ὃ χατὰ τὴν ἕξιν τέλειος μειζόνως χοινωνεῖ πρὸς 1b 
\ > ) € ~ , ~ ve 5 \ 3; X\ \ Ὑ > > 

τὸν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τέλειον τῷ χαὶ αὐτὸς εἶναι νοητὸς καὶ ἄυλος, enctoy 

τοῖς αύλοις τὸ ὑπὸ νοεῖ. τίς οὖν ἢ πρώτη ἀπορία χαὶ πόϑεν “ὡρμημένη:; 

ἐχ τοῦ χατ᾽ eee χαὶ ὑπὲρ ee yod. ἐχεῖνος γὰρ aaa ὡς ὑπ᾽ 

οὐδενὸς πᾶσ ον χαὶ ἀμιγὴς As ς τὰ δεύτερα, νοούμενα χαὶ αὐτὰ χατὰ τὴν 

αἰτιώδη αὐτῶν πρόληψιν, ἀλλ᾽ οὐ συστοίχως αὐτοῖς " διὸ οὐδὲ ἔχει τι χοινὸν 
\ 

χατὰ τὴν Owotayy, χοινωνίαν, ἘΣ χατὰ τὴν αἰτιώδη τῶν αἰτιατῶν πρό- 

yw ἢ ἐξῃρημένη ἐν τοῖς πρώτοις πρὸς τὰ δεύτερα ὑπάρχει χοινωνία. 20 

2 περὶ (ante τὸν) om. ἃ 13 περὶ] fort. (ca) περὶ 18 ἤδη a 

————— 
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πῶς οὖν ἡμεῖς τὸ νοεῖν ἐν τῷ πάσχειν ἐτιϑέμεϑα χαὶ ἐν τῇ χατὰ μῖξιν 66r 
χοινωνίᾳ, ἵνα χαὶ ποτ Ἢ πως ἣ χοινωνία ὡς ἐπὶ τῶν ποιούντων χαὶ 
πασχόντων: τὰ γὰρ ἐξῃρημένα χαὶ aaa αἴτια ὑποστατιχὰ μὲν πάντων. 
οὐ ποιητιχὰ δὲ ὕπ᾽ ᾿Αριστοτέλους λέγεται, ὅτι μὴ. γενέσεως ἄρχει προσεχῶς. 

πρὸς γὰρ τὸ γινόμενον τὸ ποιοῦν, ἀλλ᾽ οὐσίας καὶ τοῦ εἶναι πᾶσιν ἐχεῖνα 

αἴτια. ἣ τοίνυν ἀπορία, πῶς ἐν τῷ πάσχειν τὸ νοεῖν, ἀπαϑοῦς ὄντος τοῦ 
vod, ὡς χαὶ τῷ ᾿Αναξαγόρᾳ δοχεῖ. πῶς GE οὐχ ἕξει τι κοινὸν πρὸς τὰ 36 

ποιοῦντα, εἰ πάσχει" χατὰ χοινὸν γάρ τι τὸ μὲν ποιεῖ τὸ GE πάσχει, καίτοι 

ἀμιγοῦς ὄντος χαὶ μηδενὶ μηδὲν ἔχοντος χοινὸν τοῦ νοῦ. τοιαύτη μὲν ἣ 

πρώτη ἀπορία. ἐπάγει δὲ χαὶ ἑτέραν γράφων ὧδέ πῃ" 

δ ~ 

p. 429096 Ἔτι δ᾽ ef νοητὸς χαὶ αὐτός: ἣ γὰρ καὶ τοῖς ἄλλοις 6 νοῦς 
c BR > Ns ? ἄλλο Bakes ποῦ τ 
ὑπάρξει, εἰ μὴ χατ αὐτὸς νοητός, ἕν 

δ τ Zea, a AGS χ 5. Ἐν σ \ aren 
7 PEWly UWEVOV τι Ecel, O TOLEL yvoytoyv αῦτον WOTE ep TH A a. 

l4 \ Χ Y¥> 

E Tt TO VOYTOV ELOEt, 

Αὕτη 4 ἀπορία προσήκει μὲν χαὶ τῷ ἀτελεῖ νῷ, ὡς δυναμένῳ χαὶ 30 

αὐτῷ ἑαυτὸν νοεῖν χατὰ τὸ πρῶτον δυνάμει 

-- {5} cv a o- wy on @- te) λειωϑέντος, a οὗ σαφῶς εἴρηται “xa 
νοεῖν, χατὰ τὸ δεύτερον δυνάμει δηλαδή. τὸ δὲ νοεῖν ἑαυτὸ δυνάμενον 

δῆλον ὡς οὐ μόνον ἔσται νοοῦν ἀλλὰ χαὶ νοούμενον, χαὶ νοῦς ἅμα χαὶ 
νοητόν. χαὶ δῆλον ὡς χαὶ τῷ οὐσιώδει τῆς ψυχῆς χαὶ πρός γε τῷ χρείττονι 

ψυχῆς ἀφομοιοῦται ταύτῃ, ὡς εἰς τὸ ἄυλον περιαγόμενος διὰ τὴν ἀμέριστον 8 

πρὸς ἑαυτὸν ἕνωσιν. διὸ χαὶ ἢ ἀπορία χοινὴ πρὸς τὸ ἁπλοῦν χαὶ ἀμιγὲς 

ἐνισταμένη τοῦ νοῦ. εἰ γὰρ τὸ μὲν νοητὸν χαὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει τοῖς τε 

φυσιχοῖς εἴδεσι χαὶ ἁπλῶς ταῖς φυσικαῖς οὐσίαις, νοῦς δὲ οὐχ ὑπάρχει 

πάσαις. οὐ ταὐτὸν ἂν εἴη τῷ εἴδει τουτέστι τῷ λόγῳ νοῦς τε χαὶ νοητόν, 

χἂν τῷ ὑποχειμένῳ της ἔχῃ ποτέ. ἐφ᾽ ὧν οὖν συντρέχει, ἐπειδὴ οὐχ 7 
νοῦς ἐστι νοητός, xat ἄλλο τι χοινὸν χαὶ τοῖς ἄλλοις ἰδίωμα ἕξει τὸ νοητόν. 

οὔτε ἄρα ἁπλοῦς οὔτε ἀμιγὴς ἔσται πρὸς ἄλλα ὃ νοῦς" μεμιγμένον γάρ τι 
ἕξει, ὃ ποιεῖ νοητὸν αὐτὸν ὥσπερ τὰ ἄλλα’ τὸ μὲν μεμιγμένον διὰ 
τὴν τοῦ νοητοῦ πρόσϑεσιν τῇ ἰδιότητι διαλλάττοντος τοῦ vod, τὸ δὲ ὥσπερ 40 
τὰ ἄλλα πρόσχειται ἐπιτεῖνον τὴν ἀπορίαν διὰ τὴν πρὸς αὐτὰ τοῦ νοῦ 

χοινωνίαν, χαίτοι μεριστὰ χαὶ ἔνυλα ὄντα. τοιαῦτα γὰρ τὰ ἄλλα. 

P. 429099 Ἢ τὸ μὲν oe χατὰ χοινόν τι eats π 
΄ 

ὅτι δυνάμει πώς ἐστι τὰ τ τὸ ὃ νοῦς. GAN ἐντελεγε t f| ’ 

Ἔ: 

2 
ἘΣ ΤΩΝ πρὶν νοεῖν. δεῖ δ᾽ οὕτως ὥ 5: ἐν γραμματείῳ μηδὲν 

[0] < ad [0] > [0] . [0] nn -Ξ = [0] -» oOo R < c Os γον" ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τοῦ νοῦ. 

᾿Αναλαυβάνει διὰ τούτων τὴν προτέραν ἀπορίαν, χαὶ σώζων τὴν οἰχείαν 45 

ὑπόϑεσιν, (tb) τῷ πάσχειν νοεῖν τὸν ἔξω ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προϊόντα νοῦν, χαὶ χοινόν 

10 πρώτη om. ἃ 11 ἔτι δ᾽ om. A γὰρ τοῖς Aristotelis libri 12 ante αὐτὸς add. 6 A 

21 ἀπορία] ϑεωρία At 21 οὔτε ἀμιγὴς --- 28 ὥσπερ τὰ ἄλλα om. ἃ 29 ὥσπερ] πρὸς A 

34 πρὶν ἂν vor ἃ υνηδὲν ὑπάρχειν] ᾧ μηδὲν ὑπάρχει a 37 τὸ addidi 
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τι πρὸς τὰ νοητὰ τοῦτον ἔχειν ὁμολογῶν: χαὶ τὸν ἔτι ἀτελῆ οὐ παντελῶς 66r 
ὅμως ἀπεσπάσϑαι ἐνδείχνυται τοῦ xat ἐνέργειαν νοῦ αὐτῷ τε τῷ πεφυ- 
χέναι νοεῖν χαὶ τῷ δεχτιχκῷ τῶν νοητῶν εἰδῶν, ἐχ τῶν ὑπερτέρων “δηλαδὴ 
πληρούμενον εἰδῶν ἀεὶ γὰρ τιμιώτερον τὸ ποιοῦν τοῦ πάσχοντος, ὡς αὐτὸς 
ἐρεῖ. εἰ δὲ χαὶ αὐτενεργήτως ὑπὸ τοῦ χρείττονος τελειοῦται, ὡς αὐτὴ δηλοῖ 50 

ἢ νόησις χαϑαρὰ οὖσα ἐνέργεια, πῶς οὐχὶ μειζόνως τῷ χαϑαρῷ συμφύεται 
νῷ, χαὶ ἔτι᾽ μειζόνως ὃ προϊὼν μὲν τελειωϑεὶς OF χαὶ ἤδη δυνάμενος δι’ 
ἑαυτοῦ ἐνεργεῖν χατὰ τὸ δεύτερον δυνάμει. ὁ μὲν οὖν σχοπὸς τῶν πρὸς τὴν 
πρώτην λεγομένων ἀπορίαν οὗτος" τὴν δὲ λέξιν σχεπτέον. τὸ πάσχειν, φησί, 

χατὰ χοινὸν διήρηται πρότερον, διότι ἔστι τις τῷ πάσχοντι ὁπωσοῦν πρὸς 

τὸ ποιοῦν χοινωνία, ὅτι δυνάμει εἶναι ἀνάγχη. ὅπερ ἐνεργείᾳ τὸ ποιοῦν. 

διὸ χαὶ δυνάμει πώς ἐστι τὰ νοητὰ ὃ νοῦς. οὗτος δηλαδὴ ὃ τῷ πάσχειν ὑθν 
νοῶν χαὶ ὃ ἔτι ἀτελής. χαὶ οὗτος ὃὲ δυνάμει πως ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς, ὡς 
4 Shy, διὰ τὴν αὐτενέργητον τοῦ νοῦ ὑπὸ τῶν νοητῶν τελειότητα nat διὰ 
τὸ μὴ δύο μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἕνα πως τόν τε μένοντα χαὶ προϊόντα εἶναι νοῦν, 
χαὶ ταύτῃ χαὶ ἐνεργείᾳ πως ὄντα, ὡς δὲ προϊόντα χαὶ ἀφιστάμενον ἑαυτοῦ 

or χαὶ ἔτι ἀτελῆ δυνάμει χαὶ ἐντελεχείᾳ οὐδὲν πρὶν νοεῖν. πρὶν καὶ ἱκανὸν : 

yevéotar δι᾿ ἑαυτοῦ νοεῖν. χαὶ οὗτος ὃ τῷ ἀγράφῳ ἀπειχαζόμενος γραμμα- 

τείῳ - καὶ γὰρ τοῦτο, ἐπιτήδειον ὃν πρὸς τὸ ἐγγράφεσϑαι, οὔπω ἐγγέγραπται. 
τοσοῦτον γὰρ ἀπὸ τῆς οἰχείας οὐσίας εἰς τὸ ἔξώ ῥέουσα ἡμῶν ἢ ψυχή, ὡς 
εἰς ἀμαϑίαν χαὶ ἄγνοιαν ξαυτῆς te ual πάσης εἰδητιχῆς οὐσίας ὑποφέρεσῦϑαι, 
τῆς ὡς by ἑτέρου δεῖται τελειώσεως" by’ ξαυτῆς μὲν γάρ, ἀλλ᾽ ὡς ὑφ᾽ 
ἑτέρας, διότι ἑαυτῆς χαὶ τῆς οἰχείας ἐξέστη οὐσίας. τελειοῦται γοῦν ἐπι- 

στραφεῖσα πρὸς τοὺς ἐν αὐτῇ οὐσιώδεις λόγους, χατ᾽ αὐτοὺς ζητοῦσα τε 10 | 
χαὶ εὑρίσχουσα τὴν τῶν ὄντων ἀλήϑειαν, ἐγειρομένους εἰς ϑεωρίαν χαὶ τε- 

λειοῦντας τὸ ἔξω προϊὸν ἑαυτῆς. διὸ χαὶ τελειωϑεὶς 6 προελϑὼν νοῦς χατὰ 
τὸ ἐγγεγράφϑαι χαὶ οἷον ἐπιχτήτως χαὶ Etépwdev’ ὑπὸ γὰρ τῆς οὐσιώδους 
ἐνεργείας τετελείωται. ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τοῦ νοῦ, τοῦ περὶ οὗ ὃ λόγος, 
τοῦ ῥυέντος δηλαδὴ χαὶ ἢ ἔτι ἀτελοῦς ἢ xa? ἕξιν χαὶ προβολὴν τελειου- 

“4 Φ “ ec aoe Ls >» - e A, Ἐπ is $) μένου" μόνος γὰρ ὃ οὐσιώδης χατ᾽ ἐνέργειαν χαϑαρὰν χαὶ μένων ἐν ἑαυτῷ 

χαὶ ἀφ᾽’ ἑαυτοῦ ἐστι τέλειος. 15 

p. 43022 Kat αὐτὸς δὲ νοητός ἐστιν ὥσπερ τὰ νοητά. 

ον 
Ls AS > / ~ S ~ ~ μ᾿ 8 

Τὴν δευτέραν ἐφεξῆς διαχρίνει ἀπορίαν. αὐτὸ γὰρ τοῦτο νοῦ ἴδιόν ἐστι 18 
/ \ Cc \ ~ δ) ~ a ΄ » c 7 

τὸ ἑαυτὸν νοεῖν ἢ δύνασϑαι νοεῖν. διὸ νοητὸς χαὶ 6 ἔτι ἀτελὴς ὡς δυνάμει 
2 

νοητὸς “ATA τὸ πρῶτον δυνάμει, xual ὃ τελειωϑεὶς χρειττόνως νοητὸς χατὰ 2 

τὸ δεύτερον δυνάμει, χαὶ δι᾿ ἑαυτοῦ νοεῖν ἑαυτὸν ἱχανός, χαὶ ὡς ἤδη τέ- 

λειος χαὶ ὡς παρισούμενος τῷ οὐσιώδει νῷ χαὶ πλησιάζων αὐτῷ ἐνεργείᾳ 
ὄντι νῷ εἰ γὰρ χαὶ δυνάμει xual 6 τελειωϑεὶς νοῦς, ἀλλὰ χατὰ τὸ δεύτερον 

\ Ὁ y 4 5 °) c ~ , 

δυνάμει. ἀλλ᾽ εἰ νοητὸς χαὶ ὃ νοῦς ὥσπερ τὰ νοητά, νοητὰ δὲ χαὶ τὰ 

5 ἐρεῖ] c. 5 p. 490418 14 7 om. a 28 τελειοῦται a 
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1 ἔσται scripsi: ἔστιν Aa 2 ἁπλοῦς scripsi: ἁπλῶς Aa 9. 10 ἀληϑεῖ οὔση] ἀλη- 

ϑείας ἃ 11 ἑαυτῆς post πραγμάτων a 2 
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σε ΄ \ \ Spa N \ > 4 > \ \ ey, 
EVVAG ἤδη. ἕξει TS TL χοινὸν πρὸς AVTA χαὶ οὐχ ἔσται Huryyns πρὸς αὐτά" θῦν ) eon h 

σ ~ YN 

ἕτερον TO νοητὸν τῷ εἴδει TOD νοῦ, ὡς δηλοῖ 
A A Ἁ ς ΄ - UA ἘΣ δον «Ὁ Ὁ ΝΣ \ \ \ ~ la 

τὸ νοητὸν μὲν ὑπάρχον τοῖς ἐνύλοις, οὐχὶ δὲ ὃ νοῦς" τὰ γὰρ χαὶ τῷ λόγῳ 

ταὐτὰ συντρέχειν ἃ 
\ Ἁ ~ v Oo \ >) {fp} la \ ~ \ 

πὶ μὲν τῶν ἄνευ ὕλης τὸ αὐτό ἐστί, φησι, TO νοοῦν χαὶ 

el ἀνάγχη- τὴν δὴ πρὸς ταῦτα τοῦ φιλοσόφου ὅρα 

ἀπάντησιν. ἐ 

τὸ νοούμενον, τῷ αἰτιολογιχῷ συνδέσμῳ τῷ γὰρ χρησάμενος τὴν αἰτίαν 
ἀποδιδούς, δι᾿ ἣν νοητός ἐστιν ὃ νοῦς ἄυλος γὰρ ἅπας, χαὶ εἴ τι συνέχει 
σῶμα χαὶ πλάσαι χαλεπόν, χαὶ ἐπιστρέφων πρὸς ξαυτόν, ὅπου γε ual τῇ 

δόξῃ, ἐσχάτῳ οὔσῃ τῆς ψυχῆς λόγῳ, πίστις ἔπεται πάντως, ἣ ὡς ἐπὶ ἀληϑεῖ 
οὔσῃ συγχατάϑεσις, χατὰ τὴν τῆς δόξης πρὸς ἑαυτὴν ἐπιτελουμένη ἐπι- 

στροφήν. χρινούσης ὡς ἀληϑῆ τὴν ἑαυτῆς περὶ τῶν πραγμάτων σύνεσιν. 

met οὖν ὃ νοῦς ἄυλος, πάντως χαὶ νοητὸς ὡς ἑαυτὸν νοῶν" ἐν δὲ τῷ χατ᾽ 
Y> νέργειαν νῷ χαὶ εἴδει τὸ αὐτὸ τὸ νοοῦν χαὶ τὸ νοούμενον, δ'ότι πᾶσα Mv My 

~ mw) 6) Ξ Ύ Δ, v 

Ἰνωστιχὴ ἐνέργεια τῷ γνωστῷ ὁρίζετα! καὶ ἔστιν ὅπερ τὸ γνωστόν, ἤδη μὲν 
Ὁ ΄ a \ σ ς ~ 

χαὶ ἢ αἴσϑησις, μειζόνως δὲ ἢ ἐπιστήμη. xual γὰρ Gow χρείττων ἢ γνῶσις, 

τοσούτῳ χρείττων χαὶ ἢ πρὸς τὸ γνωστὸν αὐτῆς ἕνωσις" ἐπεὶ καὶ ἢ μὲν 
αἴσϑησις προηγουμένως τῶν ἐν ὕλῃ χειμένων ἐστὶ γνωριστιχὴ χατὰ τὰ ἐ 

ὟΝ - 

αὐτῇ ἐχείνων εἴδη, ἀλλ᾽ οὐ τῶν ἐν ἑαυτῇ ἐστιν εἰδῶν, διὸ οὐχ ἔστι χυρίως 
\ >) ΄ ο ΔΝ, 2 ΄ - ~ ἐς ἘΞ ~ > 5 τ > Se Ξ \ 

τὰ αἰσϑητά: ἢ δὲ ἐπιστήμη προηγουμένως τῶν ἐν αὐτῇ ἐστιν εἰδῶν τε xat 
λόγων ϑεωρητιχή, ἵνα χαὶ τὰ αἰτιατὰ ἐχ τῶν αἰτίων ϑεωρῇ. χαν οὖν μετα- = ? Ἰ t 

αἴνῃ χαὶ ἐπὶ τὴν σύστοιχον τῶν αἰτιατῶν γνῶσιν, ἀλλὰ χατὰ τὴν προη- i | & 9 | | 
~ \ ~ Ὑ , 

Ἰουμένην αὐτῶν ἀντίληψιν τὴν χατὰ τὰ αἴτια ἐν αὐτῇ ὄντα ἣ αὐτή ἐστι 
τοῖς ἐπιστητοῖς" τοῖς γὰρ ἐν αὐτῇ; ἃ χαὶ χυρίως ual πρώτως ἐστὶν ἐπιστητά. 
ἢ τοίνυν ἐπιστήμη ἣ ϑεωρητιχὴ χαὶ τὸ οὕτως ἐπιστητόν, ὡς ἤδη aed | ? bad 

ξΞωρούμενον ἀλλὰ μὴ δυνάμει ὃν Ett, TO αὐτό ἐστι, διότι εἰς ἑαυτὸν 6 
ἐπιστημονιχὸς ἐπιστραφεὶς λόγος ual ἐν ξαυτῷ τὸ ἐπιστητὸν ἔχων χαὶ χατ’ 
αὐτὸ ἐν τῷ ἐνεργεῖν δριζόμενος χαὶ χατὰ τὸν τοῦ γνωστοῦ ὅρον ἵστησι τὴν i , | | 

~ > >, , ~ ~ 

yaow: ὡς ἕνα χαὶ τὸν αὐτὸν εἶναι λόγον tod te χατ᾽ ἐνέργειαν. ἐπιστητοῦ 

χαὶ τῆς xat ἐνέργειαν ἐπιστήμης, τὸν τοῦ ἐπιστητοῦ ὅρον. εἰπὼν δὲ ἐπὶ 
v σ 

τῶν ἄνευ ὕλης τὸ αὐτὸ εἶναι τὸ νοοῦν ual τὸ νοούμενον ἐπήγαγεν ἣ γὰρ 
1 
i = ἰιστήμη ἣ ϑεωρητιχὴ χαὶ τὸ οὕτως ἐπιστητὸν τὸ αὐτό ἐστιν, ὡς 

os ὧν» ν ἤδη παραδέδωχεν νοῦν, τοῦτον εἶναι τὴν ἐπιστήμην βουλόμενος, δυνάμει 
υὲν τὸν ἀτελῇ, ἐνεργείᾳ ὃὲ τὸν τέλειον χαὶ ἤδη ϑεωροῦντα. οὐ γὰρ ὡς υὲν τ chy}, ἐνεργείᾳ δὲ τὸν τέλειον χαὶ ἤδη ϑεωροῦντα. οὐ γὰρ ὡς 
παραδείγματι τοῦ νοῦ τῇ ἐπιστήμῃ χρῆται. ἀλλ᾽ ὡς διασαφεστέρου ὀνόματος 
μι > ΄ Χ Ὡς Ὁ) ~ δ \ " > ~ > \ 5 , τῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ ἐπιστητοῦ, τὴν πρὸς ἄλληλα αὐτῶν δειχνὺς ταὐτότητα. 

p. 48025 Tod δὲ μὴ ἀεὶ νοεῖν τὸ αἴτιον ἐπισχεπτέον. 

Οὐ πάντως τὸ ἄυλον νοητὸν χαὶ ἀεὶ νοεῖ, οὐδὲ τοῦτο ἠξίωται, ἀλλὰ 

μόνον ταὐτὸν εἶναι τῷ νῷ τὸ νοητὸν ἐπὶ τῶν ἀύλων, ὡς χαὶ ἐνεργείᾳ ὃν 

om. A post ἐπιστητὸν add. zat A 94 χρῆται τῇ ἐπιστήμῃ a 

25 

30 

2 αὐτῇ scripsi: ἑαυτῇ Aa 91 xat 
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voobuevoy ἐνεργείᾳ εἶναι νοοῦν, χαὶ ἕως ἂν δυνάμει Ἢ νοητόν, δυνάμει χαὶ θθν 
~ ς , y, Xal It af Ἁ ‘> fay! πὴ w~ Ὁ ) a Vv 

-yoody ὑπάρχειν. ἄξιον δὲ οὐδὲν ἧττον τὴν αἰτίαν ἐπιζητεῖν, δι᾿ ἣν ἔνια 

τῶν ἀύλων νοητῶν οὐχ ἀεὶ νοεῖ, ὅτε οὐδὲ ἐνεργείᾳ ἐστὶν ἑαυτοῖς νοητά. 

χαὶ αἰτία δὲ 4 διὰ τῶν μέσων ἀεὶ ἀπὸ τῶν ἄχρων ἐπὶ τὰ ἔσχατα πρόοδος, 
σ Ἁ ἐς αὶ ld Ξ >] ».| \ “4 ν᾿ \ ld ~ >] , αὶ ΄ 

ἵνα unosy ἢ xevov’ ἐπεὶ χαὶ μείζονα εἶναι τὰ μέσα τῶν ἐσχάτων ἀναγχη | 

ὡς χρείττω χαὶ ὡς πλησιάζοντα μᾶλλον τοῖς πρώτως οὖσι. μέση τοίνυν 67 
ἢ ἀνϑρωπεία οὖσα ψυγή. μᾶλλον δὲ ὃ τῆς τοιαύτ υγῆ)ς λόγος. ὃν νῦν ἢ AVVUPWTELA OVGA ψυχὴ». YU SO τῆς qs Yoyxys Λογος, by 

προσαγορεύει νοῦν, τῶν τε ἀμερίστων χαὶ μεριστῶν, χαὶ τῶν ἀεὶ ὡσαύτως 

or 

ἐχόντων χαὶ τῶν πάντῃ μεταβαλλόντων, τῶν τε πάντῃ ἑαυτῶν ὄντων χαὶ 
10 τῶν ἐν ἑτέρῳ ὑπαρχόντων, ὡς τούτων μὲν ἐξῃρημένος ἐχείνων δὲ ἀπολειπό- 

= Χ ς ~ ~ 2 hh \ ΕῚ ὸ v λό 25 a ie SX. Ἃ 

usvos, 7 μὲν ὑπερῆρται τῶν ἐν ἄλλῳ, χαὶ αὐτὸς ἄυλός ἐστιν, ἡ δὲ ἀπο- 
---“"» ~ 

λείπεται τῶν ἄχρων χαὶ ἐν ἑαυτοῖς ἀεὶ μενόντων οὐχ ἀεὶ νοεῖ 7 νοεῖται 

or 
=x 

/ ΄ >} ~ 5 J > l4 \ δ. ~ a] γ᾿» > = = ethixpw@s. ἀλλ᾽ ἐναργέστατα μὲν ἣ τῆς οὐσιώδους ἀφισταμένη νοήσεως 
δ “ 4 > \ 2) \ \ Ἃ ’, ς l4 5 Ἔν \ > yee Q7 ζωὴ tod λόγου εἰς τὸ ἀτελὲς χαὶ δυνάμει ὑποφέρεται: χαὶ αὐτὴ δέ μοι 

15 δοχεῖ ἢ οὐσιώδης νόησις αὐτοῦ παραϑραύεσϑαι ἐν τῇ τῆς ἔξω προϊούσης 
ζωῆς προβολῇ. ἵνα xa? ὅλην ἑαυτὴν τὴν μεσότητα διασώζῃ χαὶ ἵνα χαὶ 

αὐτὸ τοῦτο προβάλληται τὸν ἔξω προϊόντα χαὶ ἵνα uot χωρίζηται, ὅπερ 
φησὶν ὃ ᾿Λριστοτέλης “᾿χωρισϑεὶς δέ ἐστιν ὅπερ ἐστίν, οὐχ ἔχοντος 10 

, ~ ce ἢ Ων SEEN lo ΕΝ Z ~ 9) n \ Sen χώραν tod ““χωρισϑεὶς ᾿ ἐπὶ tod ἀεὶ χεχωρισμένουι πῶς δ᾽ ἂν χαὶ ἀεὶ 
90 ὡσαύτως διαμένων ποτὲ μὲν ἀτελῆ τὸν ἀφ᾽’ ἑξαυτοῦ προϊόντα ἀφίει, ποτὲ 

δὲ ἐτελείου, ποτὲ δὲ χαὶ εἰς ἑαυτὸν συνήγαγεν; ἀλλὰ δῆλον ὡς χαὶ ὃ 
οὐσιώδης τῆς ἡμετέρας ψυχῆς νοῦς οὔτε μένει εἰλικρινῶς ἐν τῇ πρὸς ἑαυτὸν 
ἀεὶ στροφῇ οὔτε μὴν πάντῃ ἀφίσταται ὡς ὃ παϑητιχός, ὅς ἐστιν ὃ ἔξω 
προϊών, ἵνα μὴ χαὶ αὐτὸς ἑτέρου τοῦ τελειοῦντος δέηται. τοσοῦτον γὰρ 
> , a e 5 [2 X 4 c \ 2, ~ x\ > ς ~ SN x 25 ἐχάλασεν ὃ οὐσιώδης τὴν νόησιν, ὡς μὴ ἀχραιφνῶς μὲν νοεῖν, ἑαυτῷ δὲ 15 
ἱχανὸν εἶναι πρὸς τελείωσιν τὴν ἑαυτοῦ, τέως μέν, ὥστε τὸν ἔξω προϊόντα ͵ 

τελειοῦν, ἀχρότατα δὲ ἐν τῇ ἀποστάσει μὲν ἐχείνου, εἰς ἑαυτὸν δὲ παντελεῖ 
5 »" σ \ \ vy σ > iff ς΄ δὲ ty / ἀναχωρήσει, ὅτε χαὶ χωρισϑεὶς ἔστιν ὅπερ ἐστίν. ἣ μὲν οὖν μεσότης 
αἰτία τοῦ pros τὸν οὐσιώδη νοῦν εἰλιχρινῶς μένειν. νῦν δὲ 6 λόγος 

2 

33 2 Ὁ» a = < 30 τῷ φιλοσόφῳ τέως περὶ τοῦ Tposdvovtos, ὃς οὐχ ἀεὶ voe 

πολλὴν ῥύσιν ἀφιστάμενος τῆς τελειούσης οὐσίας, ὅλος δὲ γινόμενος αἰσϑήσεων 
χαὶ φαντασιῶν χαὶ ἁπλῶς τῆς σωματοειδοῦς ζωΐῇς χαὶ διὰ τοῦτο μένων 20 

ἀτελής, 7 διὰ τό, xdv ἤδη τέλειος ἡ ὃ προελϑών, παραποδίζεσϑαι πρὸς 

τὴν ϑεωρίαν᾽ τοῦτο μὲν χαὶ διὰ τὸ πραχτιχῶς ἐνεργεῖν παρὰ μέρος διὰ 

85 τὸν μερισμὸν πολὺν: ἐν τῷ προϊόντι φαινόμενον, τοῦτο δὲ διὰ τὸ σῶμα 
χαὶ τὰς ἔξωϑεν προσπιπτούσας τύχας πολλὰς ἀσχολίας παρέχοντα, ἔτι δὲ 
διὰ τὰς ἀορίστως ἐγειρομένας ἔτι φαντασίας. περὶ δὲ τοῦ ἀύλου νοητοῦ 
εἰπὼν ὡς ταὐτὸν τῷ νῷ, πρὶν περὶ τοῦ ἐνύλου νοητοῦ διορίσαι, ἐν μέσῳ 0 

περὶ tod ἐπιστημονιχοῦ ἐπέστησε λόγου διὰ τὸ (uy) ἀεὶ νοεῖν, ἵνα συμπλη- 

40 ρώσας τὸν περὶ τῶν ἀύλων νοητῶν λόγον οὕτως ἐπὶ τὸν περὶ τῶν ἐνύλων 

νοητῶν μετίοι. 

3 οὐδὲ correxi: οὔτε Aa 12 αὐτοῖς a 27 ἀχρότατα μὲν Al 39 μὴ addidi 
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p. 43026 Ἐν δὲ τοῖς ἔχουσιν ὕλην δυνάμει μόνον ἕκαστόν ἐστι 
τῶν νοητῶν. 

. 

Ody ὡς ἑαυτῷ δυνάμενον γενέσϑαι νοητόν (τοῦτο γὰρ ἐπ᾽ ἐνίων ἀύλων 

μόνων ἐστὶ νοητῶν), οὐδὲ διότι ποτὲ ἄλλῳ δύναται γενέσϑαι νοητόν. χᾶν' 
¢ ΡΝ a ie — \ a7 αὐ ς ~ > 2 3 ΄ σ 

ρ ἀεὶ ὑπ᾽ ἄλλου νοῆται χαὶ μνηὔξέποτε VP EAUTOD, ουνάμξει ἐστίν, ὥσπερ 30 
σι = Q ρ 

Σ ὲ 

> c 

\ \ Y¥> 
> 

0 
~ ~ > , Υ͵ \ » [- \ 2} Ie \ 

χαὶ τὸ ἤδη ζῶν σῶμα δυνάμει ἔχειν ζωὴν εἴρηται ὡς μὴ χαϑ' ἑαυτὸ py 

ὑφ᾽ 

ἐστι νοητόν" οὐ γὰρ ἱκανὸν: αὐτὸ xa? αὑτὸ νοεῖσϑαι, εἰ μὴ τὸ νοοῦν ἐστιν, 

ς-τ 

ς 

ἑαυτοῦ ἀλλ᾽ ἐπιχτήτως ζῶν. νοητὸν δὴ χαὶ τὸ ἔνυλον ἑτέρῳ ὃν ἀτελῶς 

σ μι wr b} ~ 3 VY fe δι δ 

ἕτερον αὑτου OY. ἀτελῶς OLY ἔσται νοητὸν. ξτέροῦ Tp 
ὦ» 

ὃ νοεῖσϑαι 6e6- 

10 μενον, τοῦ δὲ ἀτελοῦς τὸ δυνάμει: ὡς δμώνυμόν πως εἶναι, ἢ ὡς τὰ ἀφ᾽ 
\ Vv ς Χ Ὁ ἘΝ ~ » Wd ~ \ X PAN ~ D5 f. 

evos EYESt, TO ST τῶν ἀύλων νοητῶν XAL τὸ STl τῶν ἐνύλων. 

ρ. 430.1 Ὥστ᾽ ἐχείνοις μὲν οὐχ ὑπάρξει νοῦς. 85 

15 p.43027 Ἄνευ yap ὕλης δύναμις ὃ νοῦς τῶν τοιούτων. 

ἔλυλον εἶναι πάντα νοῦν ἀποφαινόμενος καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ἐνύλοις μὴ 

ὅπάρχειν, δύναμιν δὲ τῶν ἐνύλων τυγχάνειν ὄντα ὡς τὸ δυνάμει αὐτῶν 40 

τελειοῦντα. χαὶ γὰρ ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ οὐχ ἐν τῷ πάσχοντι μόνον 

ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ ποιοῦντι τίϑεται τὸ δυνάμει χαὶ ἐν παντὶ αἰτίῳ τῷ ὁπωσοῦν 

90 πρὸς αἰτιατὸν δυνάμει ἐπιπλεχομένῳ χαὶ τοῦ δυνάμει ἀποτελεστιχῷ ἢ τε- 

λειωτικῷ. εἰχότως οὖν χαὶ ὃ νοῦς δύναμις τῶν ἐνύλων δυνάμει ὄντων 
! 

>) ἣν, 

μει ἐχείνων εἰς ἐνέργειαν ἄγοντος ἐν ἑξαυτῷ. 
ὡς γοητῶν, ὡς αὐτοῦ τὸ ὃὺυν 

¢ \ μ᾿ ~ \ \ 4 > ~ > > 5 f Ne, > \ 

ὡς γὰρ 6 υετρῶν περὶ τὸ μετρούμενον ἐνεργῶν οὐχ εἰς αὐτό τι δρᾷ, ἀλλὰ 

τὴν τοῦ ὅσον ἐχεῖνο Ἰνῶσιν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἴσχει, οὕτω χαὶ τὰ ἔνυλα νοῶν 45 
\ SEN > ond > 2 Pp] NN ὍΝ δ.χ ΄ ΕΟ ΥΝΣ , 

95 περὶ αὐτὰ μὲν ἐνεργεῖ, οὐχ εἰς αὐτὰ δέ τι δρῶν OvdE πάσχων τι ὑπ ἐχείνων, 

ἀλλὰ χατὰ τὰς ἐν αὐτῷ προληπτικὰς ἐχείνων αἰτίας τὴν γνωριστιχὴν αὐτῶν 

προβαλλόμενος ἐνέργειαν. 

ν. 480.8 "Exetvors δὲ τὸ νοητὸν ὑπάρξει. 

Τοῖς νοῖς, ἐπειδὴ ἄυλοι πάντες, οὐχ ἑτέρου δὲ ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ καὶ αὐτὸ 

80 πᾶν τὸ. ἄυλον. ἕξαυτοῦ οὖν χαὶ ὃ νοῦς, τὸ δὲ οὗ ὃ νοῦς νοητόν: ὥστε 50 

πάντως τοῖς νοῖς τὸ νοητὸν ὑπάρξει. καὶ ἐνταῦϑα συμπληρώσας τὸν περὶ 

τῶν προϊόντων λόγον νῶν ἐπὶ τὸν προβαλλόμενον αὐτοὺς χαὶ τελειοῦντα 

υέτεισιν. | 

1 μόνον om. Aristotelis libri 9 ante étépov add. to a 12 ὑπάρχει A 15 post 

δύναμις add. ἐστιν a 17 αὐτὸν a 18 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. 01 

22 αὐτοῦ --- ἄγοντος Diels: αὐτὸν --- ἄγοντα Aa 28 ἐκείνῳ a 33 τέλος τοῦ πρώτου 

τμήματος τοῦ τρίτου βιβλίου add. A 
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p-430a10 “Enet δ᾽ ὥσπερ ἐν πάσῃ τῇ φύσει. 67 

< ~ Sal ~ a“ im \ ~ Ξ Xe ~ iC A ! ~ an“ \ 

Δοχεῖ μοι οὐδὲ ταῦτα ἢ περὶ tod μετεχομένου vod ὑπὸ ψυχῆς ἢ περὶ 5 
τοῦ χαὶ τούτου χρείττονος, ἀλλὰ περὶ αὐτῆς ἡμῶν τῆς λογικῆς λέγεσϑαι ψυχῆς 

τοῦτο μὲν ἐπειδὴ περὶ ψυχῆς ἢ πραγματεία πᾶσα, τοῦτο δὲ διότι σαφῶς 
5 χαὶ αὐτὸς ἐπιφέρει χαὶ ἐν τῇ ψυχῇ ὑπάρχειν ταύτας τὰς διαφοράς. 

χαὶ τὰ ἐφεξῆς πάντα ῥητὰ ὑπομνήσομεν οὐχ ἐχβαίνοντα τὴν περὶ αὐτῆς 
ϑεωρίαν. διὸ χαὶ νῦν ἐχόμενος τῶν προειρημένων μετὰ τὸν ἤδη παραδεδο- = 
μένον διττὸν νοῦν, ἀποστάντα μὲν τῆς προηγουμένης τῶν ψυχῶν οὐσίας 10 

χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τῆς συμφυοῦς αὐτῇ cine προϊόντα δὲ εἰς δευτέρας 

10 ζωὰς χαὶ ϑεωρίας 7 ἀτελεῖς 7 τελείας μὲν χατὰ προβολὴν δὲ χαὶ ὡς ἑτέροις 
τοῖς μένουσιν ἐν τῇ πρώτῃ οὐσίᾳ εἴδεσι τελειουμένας, ϑεωρεῖ νῦν τὸν χατ᾽ 
αὐτὴν ἱστάμενον τὴν οὐσιώδη ἐνέργειαν νοῦν χαὶ τὰ εἴδη νοοῦντα, οὐ τὰ 
προϊόντα, ἀλλὰ τὰ ἐν αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ τῆς Ψυχῆς μέν ἢ μὲν γὰρ ἔξ ροΐοντα, ἀλλὰ τὰ ἐν αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ τῆς ψυχῆς μένοντα. 7 μὲν γὰρ ἔξω 

ῥοπὴ εἰς μερισμόν τινα ὑποφερομένη (αὐτὸ γὰρ τοῦτο τὸ ἔξω ὁποιοσοῦν 
15 μερισμός) χαὶ εἰς δευτέραν Πα ζωὴν ἐν τῇ Ψυχῇ, οὐχ οὖσαν ὑπο ἢ τὖ 

/ 

πρώτη, χαὶ τὴν ἐνέργειαν τῆς οὐσίας ἀπομερίξει: οὗ τῆς Epa μόνης 
ἀλλὰ χαὶ τῆς προβεβλημένης ζωῇς, ὡς μηχέτι οὐσίαν εἶναι τὴν ἐνέργειαν, 

ἀλλὰ μόνον ἐξῆφϑαι οὐσίας, ὥσπερ ἣ εἰς thy ἀχροτάτην ἑαυτῆς οὐσίαν 
ἀναδρομὴ τῆς ψυχῆς χαὶ ἣ ἐν ταύτῃ ΠΟ ἑνίζει χαὶ τὴν ἐνέργειαν τῇ 

SU RAS NE ΣΝ Y 7). oes Nios a} 20 οὐσίᾳ διὰ τὴν εἴσω ὅλην στροφήν᾽ τὸ γὰρ εἴσω τῆς ἀμερίστου συναγωγῆς 
>. wee 5, ,) Wier nee ape Geto od Coat ray Rt tame Oe A/a eet fat VRE 
δηλωτικόν. ἀλλὰ χαὶ ἢ ἀχρότης τῆς ψυχῆς ἀμέσως συμπέφυχε τῇ ὑπὲρ 

αὐτὴν νοερᾷ οὐσίᾳ χαὶ τοῖς ἐν αὐτῇ εἴδεσιν. ἀμέριστος δὲ πᾶσα ἧ ὑπὲρ 20 
ΩΝ ὙΠ}: οὐσία: ὅϑεν χαὶ ἢ ἐνέργεια ει οὐσία χαὶ ἣ οὐσία ἐνέργεια, 

Q 

οὐ τῇ πη: δηλαδή, ἀλλὰ τῇ εἰς ἕν ἀμφοῖν ἀμερίστῳ συναγωγῇ. συμ- 
5 ma ~ 4 ~ ! ΦΩ͂Σ Ὁ 55 f ἐδ XN οἵ > 4 ΡΠ τοίνυν τῷ ὑπὲρ αὐτὴν νῷ ἣ τ Pos cas πολὺ TO Bien are τῷ σι 

ἔχει: χαὶ διὰ τοῦτο δευτέρως χαὶ ἣ ἐνέργεια ip τῇ οὐσίᾳ éviCetar. ὡς 
οὖν ἐπὶ τοῦ προελϑόντος χαὶ ἀτελοῦς ἔτι νοῦ ἢ ἐνέργεια αὐτοῦ τῇ αἰσϑη- 
tint] ἀπειχάζετο, οὐχ ὡς ἢ αὐτὴ παντελῶς (χαὶ τὸ διάφορον γοῦν ἐπεφέρετο), 

ἀλλὰ Ov oy THY Soggy ἐν spay πεῖσιν, οὕτω χαὶ THY τοῦ ἀχρο- 2% 

80 τάτου χαὶ οὐσιώδους αὐτῆς νοῦ ἐνέργειαν ἀφομοιοῖ τῷ ὑπὲρ αὐτὴν νῷ, ΠΝ 

ς ἀπαραλλάχτως τὴν αὐτήν" εὐϑὺς γοῦν ἐπάγει χαὶ τὸ ὙΘ ΠΟ; εἴ γε ποτὲ 

ἐν ἐνεργεῖ οὗτος ποτὲ δὲ οὐχί, χαὶ εἴ γε χωρισϑείς ἐστιν οὗτος ὅπερ ἐστίν, 
‘ \ > 

εἶνος ὃς χαὶ ἀεὶ ἐνεργεῖ χαὶ ἀεί ἐστι χωριστός. εἰ μὲν οὖν παντελῶς ων 5 & 
~ 

ἣ αὐτὴ μένοι ἢ τῆς ψυχῆς ἀχροτάτη οὐσία, ἣ ἐνέργεια οὐχ ἣ αὐτὴ μέ- 
» DI) BA σ Ὃ. 5 / Vv τ Ἁ οἵ ~ c \ ὧι > “ 2) Χ 85 νουσα οὐχ ἂν εἴη ὅπερ 7 οὐσία, εἴ γε ὁτὲ μὲν νοεῖ, ὁτὲ δὲ οὐ νοεῖ. εἰ δὲ 

χαὶ es ἡ ἃ ἄχρα αὐτῆς οὐσία οὐ τὴν ἐν τῇ πρὸς τὰ os ῥοτῦ εἰλι- 80 

χρινής, ἵνα χαὶ ταύτῃ ἢ μέση, ὡς χαὶ τῷ Ἰαββλίχῳ ἐν τῇ ἰδίᾳ Περὶ ψυχῆς 
πραγματείᾳ δοχεῖ. οὐ μεριστῶν μόνον χαὶ ἀμερίστων, ἀλλὰ χαὶ γενητῶν 

χαὶ ἀγενήτων χαὶ φϑαρτῶν καὶ ἀφϑάρτων, χαὶ ἵνα χαὶ αὐτὸ τοῦτο ote μὲν 

1 τμῆμα δεύτερον superscribit a: ἀρχὴ τοῦ δευτέρου τμήματος τοῦ τρίτου βιβλίου A ἐπεὶ] 

ἐπειδὴ A ἁπάσῃ ἃ 7 ἐχόμενος correxi: ἐχόμενοι Aa 11 τελουμένας A 

34 ἀκχροτάτη] πιχροτάτη A} 
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~ 

voy] ὁτὲ δὲ μή (ἀφ᾽ ἑαυτῆς γὰρ ἐνεργοῦσα ἣ αὐτὴ αἀπαράλλαχτος μένουσα θῦν 
χαὶ ἐνήργει ἂν ὡσαύτως ἀεί, ἀλλ᾽ οὐδ’ ἂν ποτὲ μὲν προβαλλομένη δευ- 
τέρας ζωὰς χαὶ ταύταις συμπλεχομένη ἐν τῇ συμπλοχῇ ἔμενεν αὐτῶν ἀχώ- 
ριστος, ποτὲ GE ἐχωρίζετο" ἴσως γὰρ χαὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν 6 χωρισμός, ἢ 35 

~ 5. A φῶ 2 , σ τ ΄ 2 , ΄ 5 τῆς οὐσίας ἀδιάφϑορος εἰλιχρίνεια, ὅπερ χαὶ 6 ᾿Αριστοτέλης ἐμφαίνει γράφων 
ec νι" 7 > σ 2 Leap) . ~ 4 ~ > V4 5 ΄ χωρισϑεὶς δέ ἐστιν ὅπερ ἐστίν, ὡς τῆς ἔτ: τῶν δευτέρων ἀχωρίστου 
ζωῆς οὐχ οὔσης ὅπερ ἐστίν), εὔλογον ἄρα μᾶλλον δὲ ἀναγκαῖον οὐ τὴν ἐνέρ- 
yetav μόνην, ἀλλὰ χαὶ τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς χαὶ αὐτὴν τὴν ἀχροτάτην, τῆς 
ἡμετέρας φημί, διαφορεῖσϑαί πως χαὶ χαλᾶσϑαι χαὶ οἷον ὑφιζάνειν ἐν τῇ 

10 πρὸς τὰ δεύτερα νεύσει, οὐ παντελῶς ἑαυτῆς ἐξισταμένην (οὐδὲ γὰρ ἂν ἔμενεν 40 
ἔτι ψυχή), ἀλλὰ τὸ ἀχραιφνὲς οὐκέτι σώζουσα, ὡς ἅμα τὴν αὐτήν τε χαὶ 
οὐ τὴν αὐτὴν φυλάττεσϑαι, οὔτε τῆς ἑτερότητος αὐτὴν ἐξαλλαττούσης 
παντελῶς οὔτε τῆς ταὐτότητος χαϑαρᾶς χαὶ ἀνεξαλλάχτου μενούσης. χαὶ 
οὕτω μερισϑεῖσα ὁπωσοῦν τῇ ἐξαλλαγῇ χαὶ οὐ μείνασα ὅπερ ἦν, ὑπομένει 

15 χαὶ τὸν τῆς ἐνεργείας ἀπὸ τῆς οὐσίας μερισμόν, ὡς χαὶ ποτὲ μὴ ἐνεργεῖν. 
εἰς δὲ τὴν ἑαυτῆς εἰλιχρινῶς ἀναδραμοῦσα οὐσίαν, ἀφιεῖσα μὲν πᾶσαν τὴν 
ἔξω προβολήν, τῇ δὲ πρὸς Sauthy ῥωσϑεῖσα στροφῇ χαὶ ἀναλαβοῦ ὃ 45 ροβολήν, τῇ pos ξαυτὴν p ροφῇ χαὶ ἀναλαβοῦσα τὸ 
προσῆχον αὐτῇ μέτρον ἔστι τε ὅπερ ἐστὶ ual τῇ ἄχρᾳ εἰς ἑαυτὴν στροφῇ 

aa 
ς ἀμερῶς συναιρουμένη χαὶ τὴν ἐνέργειαν τῇ οὐσίᾳ ἑνοῖ. xal αὕτη μὲν ἣ 

20 ἀχροτάτη τῆς ψυχῆς τελειότης ἐν τῷ παντελεῖ τῶν δευτέρων ζωῶν χωρισμῷ " 
ἐν δὲ τῇ ἀχωρίστῳ πρὸς αὐτὰς συμπλοχῇ τελειοῦται χαὶ ἔστι τελεία δευ- 

, \ e al ὕπο Ν - \ id \ bf ~ τέρως, χαὶ ἢ ἤδη τελειοῦν τὴν προβληϑεῖσαν ζωὴν ἱχανὴ εἴτε πραχτιχῶς 
εἴτε ϑεωρητικῶς οὐχ οὖσα δηλαδὴ ἀτελὴς αὐτὴ ἐτελείου ἄν, ἀλλ᾽ οὔπω 
χατὰ ἄχρα μέτρα τελεία, ὡς καὶ ἑαυτῆς εἶναι μόνης: χατὰ δὲ τά [te] τῶν 60 

25 ἄλλων τελειωτιχά, xaP ἅ ἐστι, προάγει ἑαυτὴν χαὶ ἄνεισιν εἰς τὴν ἄχραν 
ε ~ ; » \ rete leat Ὡς ie y 
ἑαυτῆς τελειότητα. ἄγε δὴ οὖν ἐπὶ τὴν λέξιν ἴωμεν. | 

Ρ. 480110 Ἐπεὶ δ᾽ ὥσπερ ἐν ἁπάσῃ τῇ φύσει ἐστί τι τὸ μὲν ὕλη θ8: 
ἑκάστῳ γένει (τοῦτο δὲ ὃ πάντα δυνάμει ἐχεῖνα), ἕτερον δὲ τὸ 
αἴτιον xal ποιητιχόν, τῷ ποιεῖν πάντα, οἷον ἣ τέχνη πρὸς 

80 τὴν ὕλην πέπονϑεν, ἀνάγχη καὶ ἐν τῇ ψυχῇ ὑπάρχειν 
ταύτας τὰς διαφοράς. 

>) 4 ~ > \ , 5 ij BA iS 4 5 \ Οὐ χοινότερον νῦν ἀντὶ πάσης οὐσίας εἴληπται ἢ φύσις (od γὰρ ἐν 
πάσῃ οὐσίᾳ τὸ ποιεῖν χαὶ πάσχειν, ἵνα χαὶ ἐν πᾶσιν ἀνάλογον ἢ τι τῇ ὅ 
ὕλῃ χαὶ τῷ ποιοῦντι), ἀλλ᾽ ἣ ἰδίως χινήσεως χαὶ ἠρεμίας ἀρχὴ δρισϑεῖσα. 

35 ἐν γὰρ τοῖς κατ᾽ αὐτὴν ὑφισταμένοις χαὶ τοῖς εἰς ταῦτα ῥέπουσι τὸ ποιεῖν 
χαὶ πάσχειν % τε ὕλη χαὶ τὸ ποιοῦν, χυρίως μὲν ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει," χατὰ 
ἀναλογίαν δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν οὐρανίων χαὶ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς, ὅταν εἰς 
τὴν φύσιν προΐῃ (περὶ ἧς χαὶ τῷ φυσικῷ ὃ λόγος), ὡς ὅταν γε ἐν ἑαυτῇ 

1 νοῇ scripsi: νοεῖ Aa 5 γράφων p. 430 a 22 12.13 obte — οὔτε correxi: οὐδὲ --- 
οὐδὲ Aa 12 αὐτὴν (post ἑτερότητος) scripsi: ἑαυτὴν Aa 24 τελεία seripsi: τέλεια Aa 

τε delevi 27 ἐν ἁπάσῃ τῇ φύσει] ἐν naow A 28 ἐν ἑχάστῳ A ὃ Α: ὅτι ἃ 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 16 
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10 

30 

χαϑαρῶς μένῃ, αὐτή te μένει ὑπερφυὴς οὔτε ποιοῦσα ἣ πάσχουσα oUTE6S8r 
ἔχουσά τι ἀνάλογον τῇ ὕλῃ οὔτε τῷ φυσιχῷ οὖσα ϑεωρητή, ἀλλὰ τῷ περὶ 
τὰ μετὰ τὰ φυσικὰ φιλοσοφοῦντι, ὡς αὐτὸς ἐν τῇ Tlept τῶν ζῴων μορίων 
one χαὶ ἐν προοιμίοις παρατέϑειται ἡμῖν τὸ ταῦτα δηλοῦν ῥητόν. ὅτε 

εἰς τὴν φύσιν ῥέψασα ἣ ἡμετέρα ψυχὴ προβάλλεται ἐν ἑαυτῇ ὃδευ- 
ς ζωὰς χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτῆς, οὐ μείνασα ἔτι ἀχραιφνὴς οἵα περ Fv, τὸ μέν 

τι ura παϑητιχὸν τὴν προϊοῦσαν ἔξω ζωήν, τὸ δὲ ποιητιχὸν τὴν προάγουσαν. 

χαὶ ὕλη μὲν ἐχείνη οὐχ ἁπλῶς (οὐδὲ γὰρ οἵα ἣ σωματοειδής), ἀλλ᾽ ὡς 
αὐτὸς ἔφη τῷ γένει, τουτέστι χατὰ ἀναλογίαν" αἰτία ὃὲ τῷ ποιεῖν ἢ προά- 

τοίνυν 

youoa, ὡς εἰς ἕτερόν τι χαὶ τοῦτο δυνάμει χαὶ γινόμενον τὴν Eavtys ἐχ- 
τείνουσα ἐνέργειαν. χαὶ γὰρ ἣ μὲν τῷ πάντα γίνεσϑαι ἢ δὲ τῷ πάντα 

ποιεῖν, ὅσα δηλαδὴ ἐν τῇ νοητιχῇ ψυχῇ τῇ ἔξω προϊούσῃ ἐγγίνεται εἴδη" 
ταῦτα μὲν γὰρ αὐτὴ πάσχει, ποιεῖ δὲ ἢ προβάλλουσα. χαὶ εὖ τε τῷ μὲν 
ποιοῦντι τὴν τέχνην τῷ δὲ πάσχοντι τὴν ὕλην ἀφομοιοῖ, ἐπειδὴ τέχνη 

\ χυρίως ἣ περὶ τὰ ἔνυλά ἐστι ποιητιχὴ κατὰ λόγον τῆς ψυχῆς ἕξις. 

p. 480214 Καὶ ἔστιν ὃ μὲν τοιοῦτος νοῦς τῷ πάντα γίγνεσθαι. 

asa 

Ὁ τοιοῦτος ὃ ὡς ὕλη" πρὸς γὰρ τὸ ἔσχατον ἀποδίδοται" χαὶ ὅπως 
ὡς ὕλη, ἐδήλωσεν, ὅτι τῷ πάντα γίγνεσθαι. ὃ δὲ τῷ πάντα ποιεῖν 
ὡς ἕξις τις, οἷον τὸ φῶς" τρόπον γάρ τινα χαὶ τὸ φῶς ποιεῖ τὰ 

δυνάμει ὄντα χρώματα ἐνεργείᾳ χρώματα. ἐπειδὴ χαὶ ἢ προά- 

γουσα τὰς δευτέρας ζωὰς οὐσία τῆς ψυχῆς οὐχ ἔξω ποὺ ἐχτίϑεται, ἀλλ᾽ 
ἕν το ταύτας ἀναδέχεται χαὶ οὐ μένει πάντῃ αὐτῶν χεχωρισμένη. 
ἀλλὰ χαὶ αὐτὴ συμπλέχεται αὐταῖς χαὶ ἐχείνων πως γίνεται, χαλῶς ἕξει 

χαὶ φωτὶ ταύτῃ ἀπειχάζεται, ὥσπερ διὰ τὸ ἐξῃρημένον τῇ τέχνῃ πρό- 
τερον. ἐν γὰρ τῷ ῥέπειν εἰς τὰ δεύτερα χαὶ μένει πως ἐν ἑαυτῇ καὶ 
πρόεισιν ἀφ᾽’ ἑαυτῆς, ὡς ἤδη εἴρηται. ἣ μὲν οὖν τέχνη πρὸς τοῦ μο- 
νίμου χαὶ χωριστοῦ μᾶλλον, τὸ δὲ φῶς χαὶ ἣ ἕξις πρὸς τοῦ ἀχωρίστου 
χαὶ συμπλεχομένου τοῖς δευτέροις" ἀχώριστον γὰρ χαὶ τὸ φῶς τῶν φωτι- 
ζομένων χαὶ 7 ἕξις τῶν το το ἐν δὲ τῇ τὸς: τὰ ἔξω ῥοπῇ ποι- 
οὖσα ζωὴν χαὶ ey npmvern πως ἅμα χαὶ συμφυομένη ταῖς προϊούσαις, ὀρϑῶς 
ἅμα τε ὡς τέχνη χαὶ αὖ ὡς ἕξις xat τε ποιεῖν πο ἐπιστῆσαι 

δὲ ἄξιον, ὅτι ἕξει αὐτὴν ἀφομοιώσας χατὰ τὴν πρὸς τὰ δεύτερα συμπλοχὴν 
ἐπήγαγεν οἷον τὸ φῶς, καὶ περὶ τοῦ ὍΣ ποιεῖται τὸν λοιπὸν λόγον, 

ἀλλ᾽ οὐ περὶ ἕξεως ἁπλῶς, ἐπειδὴ ἣ μὲν ἕξις ποιότης τις μάλλον οὐδὲν 
προσήχουσα τῇ δυναμένῃ χωρίζεσϑαι οὐσίᾳ, τὸ δὲ φῶς εἰ ual πάρεστι τῷ 
φωτιζομένῳ, ἀλλ᾽ ὡς ἐντελέχεια χαὶ χωριζομένη τοῦ νῦν δεξαμένου χαὶ 
εἰ ἐν τῇ ῥοπῇ δὲ συμπλέχεται ὃ οὐσιώδης τῆς. ψυχῆς νοῦς τῷ προϊόντι, 
ἀλλὰ χωρίζεταί mote χαὶ xa? ἑαυτὸν ὑφίσταται, ὡς χαὶ αὐτὸς εὐθὺς 2 ἐπαγει. 

10 

15 

30 

ἀλλὰ τέως ὅπως φωτὶ ἀπειχάζεται τὸ ποιητικὸν τῆς ψυχῆς Epuyveder. τῷ v5 

1 χαϑαρὰ ἃ 3 ἐν τῇ Περὶ τῶν ζῴων μορίων] de Part. anim. A 1 p. 641 8 82 564. 

4 ἐν προοιμίοις] v. p. 2, 6sqq. 6 ἐφ᾽ ἑαυτῆς a 11 ὁ τοιοῦτος --- 18 γίγνεσϑαι om. ἃ 
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> by “- ΄ e \ ° γὰρ τὰ χρώματα ἐνεργείᾳ μὲν ὄντα χρώματα δυνάμει δὲ ὁρατὰ παρὸν 68r 
χαὶ ἐνεργείᾳ αὐτὰ ὁρατὰ ἀπεργάζεσϑαι ὁμοιότητα ἐμφαίνει πρὸς τὸν ἐνεργείᾳ 

ΟἿΣ 

‘ 
‘ 

τὰ ἐν τῷ παϑητικῷ νῷ δυνάμει γνωστὰ ἀποτελοῦντα εἴδη. ἐνδειχνύμενος 
ἅμα χαὶ ὅτι οὐδὲ ἐν τῷ παϑητικῷ οὕτως ἣν δυνάμει ὡς πάντα ἀνύ- 

ΣΕΥ Σ ¥ Η " δεν DZ , \ ΄ ey: 5 Tapura, ἀλλ᾽ ὡς ὄντα μὲν ἄγνωστα δέ, χαϑάπερ χαὶ τὰ τέως ἀφρώτιστα 
χρώματα. 

Ρ. 430217 Καὶ οὗτος 6 νοῦς χωριστὸς xal ἀπαϑὴς χαὶ dury 
οὐσίᾳ ὧν ἐνέργεια. ἀεὶ γὰρ τιμιώτερον τὸ πὸ 

πάσχοντος χαὶ ἣ ἀρχὴ τῆς ὕλης. 

10 Τὸ χωριστὸν ext τοῦ προχειμένου νῦν εἰς ϑεωρίαν νοῦ οὐ τὸ ἀεὶ 
χεχωρισμένον ἀχουστέον (ἐπάξει γοῦν περὶ αὐτοῦ “χωρισϑεὶς δέ ἐστιν 

΄ ~ σ 2 FD ς δι ΄ = ? ΄ \ X Wovoy τοῦτο OTEp ἔστιν, ὡς ποτὲ χωριζομένου), ἀλλ᾽ ὡς ποτὲ μὲν 
γ ΤΣ ΕΣ ΣΕ ΘΘΥΕΣ ΤΟΣ πο χε ἤδη χεχωρισμένου πάσης τῆς ἔξω τεινομένης ζωῇΐς ἢ παρεσχευασμένου 

\ \ πρὸς χωρισμόν: ἕχατέρως γὰρ χαὶ χωριστὸς xat ἀπαϑὴς χαὶ ἀμιγὴς χαὶ δι 
4 -Ψ, " ~ 

ς ἤδη πρὸς τὰ εἰλιχρινῇ τοιαῦτα ἐπειγόμεν 
δ 2 o) AAV ς ΄ B) Nps aN X > \ ~ 4 > TMS ἢ XAT αὐτὰ ἑστώς. ἀλλὰ χωριστὸς μὲν οὐ πρὸς σῶμα μόνον οὐ 

ἣ > \ Eyetat ζωάς, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς λογιχὰς 

Sa SCRE er pe Re Le Nua 
15 τῇ οὐσίᾳ ἐστὶν ἐνέργεια, χαὶ ὦ 

πρὸς μόνας τὰς σωματοειδεῖς 
τάς τε πραχτιχὰς ual τὰς χατὰ προβολὴν ϑεωρητιχὰς ἐν τῇ τούτων ἀπο- 

’, 5 λ >\ ec 5 G ) ς δον τὰν wif ΄ XOX te στάσει. ἀπαϑὴς 6 ὡς οὐχ by’ ἑτέρου οὐδὲ Ov ἑτερότητος οὐδὲ χατὰ μέ- 
- 3 Ρ] SSN ¢ 2 Ὁ ~ DI b ey 2 Ἃ va xn vu n 20 ϑεξιν, ἀλλ᾽ αὐτὸς by’ ἕαυτοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν ἢ τελειούμενος ἢ ἤδη ὧν 

τέλειος: χαὶ γὰρ εἰ χαὶ ὑπὸ τοῦ χρείττονος vod, ἀλλ᾽ οὐχ ἀποσπασϑείς, 50 
συμφυεὶς ὃς αὐτῷ χαὶ ἑνωϑεὶς χατὰ thy ἄχραν ἑαυτοῦ οὐσίαν, ἵνα χαὶ 
ἄριστα τῷ τελειοῦντι ἑνῶται χαὶ ὅπερ τὸ τελειοῦν γινόμενος ἱχανὸς χαὶ 

x ~ ae YY ~ a ~ ἑαυτὸν ἢ τελειοῦν. χωριστὸς μὲν οὖν ἔσται χατ᾽ οὐσίαν τῶν ὧν μὴ δεῖται 
τῷ σι πρὸς τὸ εἶναι ἢ ἐνεργεῖν, χἂν ἔτι συναναφύρηταί πως αὐτοῖς, ὡς ῥοπῇ τινι 

αὐτὰ ὑφιστῶν. ἀμιγὴς δὲ ὃ μηδὲ ὁπωσοῦν συμπλεχόμενος ἢ ὃ πεφυχὼς 
δὲ 

\ , \ ~ ~ 5 , nn > Ld \ \ 5 \ χαὶ σπεύδων πρὸς τοῦτο. τῇ δὲ οὐσίᾳ ὧν ἐνέργεια διὰ τὴν ἀμέριστον πρὸς 
Z 

Sf Νὴ ΝΑ 7 > \ ee mata ~ σ ε \ ἐνέργεια χαὶ ἢ ἐνέργεια οὐσία. εἰ γὰρ χαὶ ὃ προϊὼν νοῦς, ὅταν ἑαυτὸν 
~ ec oY LA > . ~ ~ / ς io \ ~ > , c Pipes 30 VOT], ὃ αὔτος ἐστὶ τῷ νοητῷ, τουτέστιν ἑαυτῷ, xal τῇ οὐσίᾳ ἣ ἐνέργεια 

(ἢ γὰρ οὐσία ἣν νοητή, τὸ δὲ νοεῖν ἐνέργεια), πόσῳ μειζόνως 6 μένων ὅλος 
ἐν ἑαυτῷ χαὶ μηδὲ ἀφ᾽ ἕαυτοῦ μηδὲ τῶν ὑπερτέρων ἐξιστάμενος. ὅϑεν 
χαὶ ποιητικόν ἐστι διὰ τὴν πρὸς τὰ ἄριστα ἕνωσιν τοῦ δι᾿ ἑτερότητα προϊόντος 
χαὶ ὡς ὑφ᾽ ἑτέρου τελειουμένου χαὶ διὰ τοῦτο πάσχοντος, χαὶ ἀρχὴ ὡς 

Ppa! Ἃ ~ δ᾿ ? σ Cum / ΨἍ μου ὯΝ [4 35 αἰτία τελειωτιχὴ τοῦ δυνάμει, ὅπερ ἣ ὕλη, τιμιωτέρα οὖσα δηλαδὴ ὡς χρείττων 
χαὶ χρείττω διὰ τοῦτο ἴσχουσα χαὶ τὴν ἕνωσιν. χαὶ τί ἄν τις διαφέρειν 
εἴποι τοῦ ἀληϑοῦς νοῦ, εἰ πρὸς τοῖς ἄλλοις εἴη χαὶ τῇ οὐσίᾳ ὧν ἐνέργεια 
ὃ ψυχιχὸς νοῦς; ἢ ὥσπερ ὃ παϑητιχὸς νοῦς 6 ἔτι ἀτελὴς κατὰ τὴν ἀπά- 

2 χαὶ om. ἃ ὁρατὰ ἀπεργάζεσϑαι] ἐργάζεσϑαι ἃ 7 χαὶ ἀμιγὴς καὶ ἀπαϑὴς ἃ 

11 ἔπάξει p. 4804222 12 ante μόνον add. οὐ A 13 ἤδη scripsi: ἢ δὲ A: ἢ ἤδη a 
15 ἐπειγομένη A 29 6 om. A 31 πόσῳ] πῶς ὁ A ὅλως ἃ 

ΤΟΣ 
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Derav χαὶ τὴν δύναμιν παρεβάλλετο μὲν τῷ αἰσϑητικῷ, y GE διέφερε dtw-68v 
ρίζετο ὕστερον, οὕτω χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀκροτάτου τῆς ψυχῆς vod παραβαλλομένου 10 
μὲν πρὸς τὸν ὑπέρτερον χατηγορεῖ τὰ εἰρημένα, ὅσα πρώτως τῷ ϑειοτέρῳ 
meen νῷ, διὰ δὲ τὴν πρὸς αὐτὸν opie καὶ τῷ οὐσιώδει τῆς ψυχῆς 

5 δευτέ ἔρως, τὸ δὲ ΠῚ ἐφεξῆς STAGE. ἀλλὰ τέως ἐχείνοις ἐπιστή- 
σωμεν" ἕνὶ μέν, τίνι διοίσει ὃ χωριστὸς οὗτος τῆς ψυχῆς νοῦς ὑμνούμιενος, 

εἴπερ χαὶ αὐτὸς πρόεισι, τοῦ προϊόντος" διὰ τί γὰρ μὴ εἷς ὃ χαὶ μένων χαὶ 
προϊών; ἑτέρῳ δέ, τί δή ποτε ὃ προελϑὼν νοῦς οὐχὶ xat νοητός ἐστιν 
ὥσπερ νοῦς, εἴ γε τὸ νοητὸν τῷ νῷ πάντως ὑπάρχει, χἄἂν μὴ τῷ νοητῷ 15 

10 πάντως ὃ νοῦς. πῶς οὖν νοῦν μὲν αὐτὸν προσαγορεύει, οὐχὶ δὲ νοητὸν 
τίϑεται, ἐπειδὴ χαὶ ἐγγίνεσϑαι αὐτῷ τὰ εἴδη βούλεται, ἅπερ ἐστὶ τὰ νοού- 
μενα, ὡς νοῦν μὲν εἶναι xa αὑτόν, νοητὸν δὲ ἐπιχτήτως; 7 πρὸς μὲν 
τοῦτο ῥητέον χαὶ ἤδη εἴρηται, ὡς ὃ προϊὼν ἔτι μὲν ἀτελὴς ὧν οὔτε νοῦς 
ἦν πος οὔτε νοητός, ἑχάτερον δὲ δυνάμει χαὶ ἘΠ “age Bee 

15 ecu ἐχ τοῦ οὐσιώδους" 6 δὲ τελειωϑεὶς καὶ νοῦς ἣν χαὶ vont KOTO 

τὸ δεύτερον δυνάμει, ὡς χαὶ Ene) ποτε χαὶ νοεῖν αὑτὸν δι᾿ ἑαυτοῦ dv- 20 

νατός, ἀλλὰ παϑητιχὸς ὧν διὰ τὴν og ἕτέ peo τελείωσιν. UES) οὖν 
τῷ νῷ χαὶ τὸ σύστοιχον αὐτῷ νοητὸν χαὶ ὁμοῦ τελειοῦται. ἀλλ᾽ 6 φιλό- 
σοφὸς προχρίνων τῇ ἰδιότητι τὸ νοητὸν τοῦ νοῦ, εἴ γε τὸ μὲν οὐσίας ἐμ- 

20 φαντιχόν, ὃ ὃὲ μᾶλλον ἐνεργείας, χαὶ εἴ ye τὸ μὲν ἐφετόν ἐστι τῷ νῷ, ὃ δὲ 
ὡς πρὸς τέλος αὐτὸ ἵεται, εἰ χαὶ τὸ τοῦ νοῦ ἐπὶ τοῦ ἀτελοῦς προσίεται 
ὄνομα. GAN οὔτι γε τὸ τοῦ νοητοῦ τοῦτο δὲ μᾶλλον τοῖς μένουσι χαὶ 5 or 

τελειοῦσιν ἀποδίδωσιν εἴδεσι χαὶ τοῖς ἐν τῷ προελϑόντι τελειωϑεῖσιν, ἃ xat 

ἐγγράφεσϑαι λέγει, οὐ τὰ ἀτελῇ χαὶ δυνάμει, ἀλλὰ τὰ τέλεια χαὶ ἐνεργείᾳ 
25 ἤδη. τὸ ὃὲ πρότερον τῶν εἰς ἐπίστασιν ἡμῖν ἤδη προτεϑέντων ἱχανῶς, 

οἶμαι, χαὶ πρότερον διήρϑρωται. ἣ οὐσία ἣ ψυχικὴ μένει μὲν ἀχραιφνὴς 
ἐν τῇ καϑαρᾷ πρὸς ἑαυτήν te χαὶ πρὸς τὰ dupa ἑνώσει, ποτὲ δὲ ἐχλύουσα 
τὴν ἕνωσιν χαὶ ἐξισταμένη Eavtys τῇ πρὸς τὰ δεύτερα ῥοπῇ μένει μέν, ἵνα 

Niue 5 IZ aX 5 ΄ ς Ym Ἀπ ας , 5... 33 € ~ χαὶ ἢ, οὐχέτι δὲ ἀχραιφνής, ὡς ἤδη καὶ δευτέρας ἀφ᾽ ἑαυτῆς mpoBaddo- 30 
l4 ΄ 3 ~ ~ 4 ~ 2 ea 53. \ Vv ~ 

30 μένη ζωάς, αὐτῇ τε τῇ τούτων προβολῇ μείνασα ἥτις ἣν χαὶ ἔτι μᾶλλον 
ed A ἋΣ \ > , >) , ΠῚ Ne YE NY ΤΑ ΄ > Mie ee , τῇ πρὸς αὐτὰς ἐπιχλίσει. οὐσία δὲ xal ἢ δευτέρα Swi ἐπεὶ χαὶ ἣ ἐσχάτη" 

> d ay 

ἀλλ᾽ ἐχείνη χαὶ Os χαὶ νοερὰ ey δευτέρα δὲ ὅμως τῆς προαγούσης, 

ἧ τὸ αἰτιατὸν τοῦ αἰτίου ὑφεῖται χαὶ ἦ τοῦ πῇ μένοντος τὸ ΟΞ Sy ὅλον 
\ χαὶ ἧ τὸ χατὰ δύναμιν τελειούμενον χαὶ ἑτέρωϑεν tod χατ᾽ ἐνέργειαν xat 

35 ὕφ᾽ Eavtod. διὸ χαὶ τοῦτο μὲν οὐδέποτε εἰς ἐσχάτην ἐχπίπτει ἀτέλειαν, 3 
ἀλλ᾽ εἰς χεχαλασμένην τελειότητα τὸ δὲ προϊὸν χαὶ πάντῃ ποτὲ Ee 

ἀτελές. χαλῶς τ διττὸς ἡμῖν ὃ τῆς ψυχῆς Peseta νοῦς, 6 te μένων 
ὶ ὃ προϊών, xat οὗτος ἣ ἀτελὴς ἢ τέλειος, xal ὃ μένων δὲ ἢ παντελῶς 

μένων ἢ πῇ. ἐπεὶ δὲ ταῦτα διήρϑρωται, νῦν ὅπως τὸ διάφορον τοῦ χατὰ 

40 τὸ axpdtatoy τῆς ψυχῆς οὐσιωμένου νοῦ πρὸς τὸν χρείττονα τόν τε μετε- 
χόμενον χαὶ τὸν ἀμέϑεχτον παραδίδωσιν 6 φιλόσοφος, ἐπειδὴ τὴν χοινω- 

76 χαὶ] χαὶ ὁ ἃ 8 6 προϊών a 16 αὐτὸν a 25 ἤδη] εἴδη a 30 αὐτῇ 
seripsi: αὐτὴ Aa 3d μένοντος] μένος a 
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γίαν Se Suet KATA TO χωριστὸν χαὶ ἀπαϑὲς χαὶ ἄμε: χαὶ τῇ οὐσίᾳ εἶναι 68v 
ἐνέργειαν, ἐπαχούσωμεν. 40 

p. 430219 Ἡ αὐτὴ δέ ἐστιν ἣ χατ᾽ ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγματι" 

4, δὲ χατὰ δύναμιν χρόνῳ προτέρα ἐν τῷ ἕνί, ὅλως δὲ οὐδὲ 

χρόνῳ ἀλλ᾽ OTs μὲν νοεῖ ὁτὲ δὲ οὐ νοεῖ. χωρισϑεὶς δέ 

ἐστιν μόνον τοῦϑ᾽ ὅπερ ἐστί. 

Ἐν οἷς πρώτην ἐνδείχνυται διαφορὰν τὸ μὴ μόνον εἶναι νοῦν τὴν 45 

ψυχιχὴν ἀχρότητα, ἀλλὰ χαὶ λόγον" λογικὴ γὰρ γνῶσις ἣ ἐπιστήμη. χαλεῖ 
δὲ ἐπιστήμην νῦν, ὃν ἐχάλει νοῦν, τῇ οὐσίᾳ ὄντα ἐνέργειαν, καὶ τὴν xa’ 
ἐνέργειαν ἐπιστήμην τὴν αὐτὴν δειχνὺς τῷ ἐπιστητῷ, ὅπερ τὸ πρᾶγμα, 
GAN οὐχ ὥσπερ τὸ ἐν αἰσϑήσει εἶδος ἄλλο παρὰ τὸ αἰσϑητόν. χαὶ πάλιν 

ὃ τοῦ Πλάτωνος ἄριστος ἐξηγητὴς σαφηνίζει ἡμῖν καὶ ὅπως εἴρηται παρ᾽ 

ἐχείνου τὸ ὃν ἀεὶ “νοήσει μετὰ λόγου περιληπτόν᾽᾽, ὡς ἅμα τε νοήσεως 50 
χαὶ ἐπιστήμης τῆς ἀχροτάτης οὔσης ψυχιχῆς γνώσεως. νοῦς δὲ ἁπλῶς 6 

ὑπέρτερος. αὕτη μὲν οὖν πρώτη διαφορὰ διὰ τὴν τοῦ λόγου πρὸς νοῦν 

ὕφεσιν χαὶ τὴν τῆς γνώσεως mpas TO goa χαὶ ὥσπερ TO τὺ 

ὅταν ἢ; ἀπολείπεται τοῦ οἸευήτως ὄντος τῇ πρὸς τ δύναμιν τοῦ μὴ εἶναι 

συμπλοχῇ., οὕτω χαὶ τὸ ποτὲ μὲν νοοῦν ποτὲ ὃὲ οὐ νοοῦν, χαὶ ὅταν νοῇ, 
ἔχει τὴν τοῦ ποτὲ μὴ νοεῖν δύναμιν χαὶ οὔτε τὴν νόησιν ἔχει οἵαν τὸ (det) 
νοοῦν οὔτε τὴν πρὸς τὸ νοητὸν ἕνωσιν" ς χαὶ 69r 
ἕνωσις μείζων. ἔσται μὲν οὖν τῇ οὐσίᾳ ἐνέργεια χαὶ ὃ ψυχιχὸς νοῦς χω- 

ρισϑείς, ἀλλ’ οὐχ ὡσαύτως τῷ del χωριστῷ. μήπω (ee tele © ὃ 

ἡμέτερος αὐτῇ τῇ ἀχωρίστῳ πρὸς δευτέραν γνώσει οὐδὲ τὴν ἐνέργειαν ues 
\ 5 ,ὔ Coa fF, / \ σ 4 =~ IK? » 

τὴν οὐσίαν ἑνίζει τελέως καὶ ὅσον πέφυχεν, ἀλλ᾽ ἔτι ἀτελέστερον, ὅπερ 

δυνάμει ἔφη, ἐπειδὴ χαὶ πέφυχε τελειοῦσϑαι. προτέραν δὲ εἶναι χρόνῳ τὴν 5 
Pe ? ἢ , ! 

χατὰ δύναμιν ἐν τῷ Evi. τοῦτο δὲ ἐπὶ μὲν τῶν γενητῶν ἀληϑέστατον" ex 
\ αὶ > ~~ > Leet | N 4 - if ν \ 5 \ J 

yap tod ἀτελοῦς ἐπὶ τὸ τελειότερον πᾶσα γένεσις" διὸ τὸ ἀτελὲς πρότερον 

τῷ χρόνῳ, ὅπερ ἐστὶ τὸ δυνάμει ἐν τῷ ἑνὶ αὐτῷ τῷ γινομένῳ, ἐπεὶ ἐν 

τῷ προσεχεῖ αἰτίῳ τὸ ἐνεργείᾳ ἀνάγκη προὐπάρχειν τοῦ ἐν τῷ γινομένῳ 

ὕπ᾽ αὐτοῦ δυνάμει. χαλῶς οὖν τὸ ἐν τῷ ἑνὶ πρόσχειται. ἐπὶ ὃὲ τῶν ἀιδίων 
, \ X Us \ ἘΣ \ i! , PES > ~ CN J 

μέν, ποτὲ δὲ νοούντων χαὶ αὖ ποτὲ μὴ νοούντων οὐδὲ ἐν τῷ EVE χρόνῳ 

πρότερον τὸ δυνάμει. τί γὰρ τοῦτο μᾶλλον ἢ τὸ ἐνεργείᾳ, διαδεχομένων 10 
ἍΝ y < \ \ > Jens aN lend ! ~ >) 5 ~ ΄ la 3 

ἀεὶ ἄλληλα; διὸ χαὶ αὐτὸς ἐπὶ τῆς ψυχῆς οὐχ ἀξιοῖ χρόνῳ προτέραν εἶναι 

τὴν δύναμιν, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο ἀληϑῶς ὑπάρχειν τὸ ποτὲ μὲν νοεῖν αὐτήν, ποτὲ 

δὲ μὴ νοεῖν. χαὶ γὰρ εἰ ἐν τῷ συνϑέτῳ ἀνθρώπῳ 7 enya i 

GAN ὃ νοῦς οὗτος ἣ ψυχιχὴ οὐσία eee οὖσα, ὡς αὐτίχα ἐπαγει, ἅμα 

χαὶ τρίτην διαφορὰν τοῦ το vod πρὸς τὸν χρείττω rato χαὶ τῆς 

πρὸς τὸ γνωστὸν τῆς γνώσεως ταὐτότητος" roma! is γάρ φησιν, ae ἀεὶ 

χωριστός. ἀεὶ δὲ χωριστὸς ὡμολογημένως μὲν ὃ ἀμέϑεχτος ὑπὸ ψυχῆς, 1 

3 τὸ αὐτὸ ex Arist. ἃ ὅ ante ὁτὲ μὲν add. οὐχ a 12 εἴρηται] Plato Tim. ὅ p. 284 

16 ὥσπερ τὸ γενητὸν om. pr. A 19. 20 οὔτε --- οὔτε scripsi: οὐδὲ — οὐδὲ Aa 19 det 

addidi 31, 32 πρότερον τὸ δυνάμει χρόνῳ a 34 ἐχείνῳ A 38 οὐχ addidi 
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πάντως δὲ χαὶ ὃ μεϑεχτός: οὐ yap ἐχεῖνος τῆς ψυχῆς, GAN αὕτη ἐστὶν 69r 
ἐχείνου. ἐχεῖνος ὃὲ μένων ἐν ἑαυτῷ ἀρρεπῶς ξαυτοῦ ἐξάπτει τὴν ψυχήν" 
αὕτη δὲ ἥ γε ἡμετέρα ἢ τῇ ῥοπῇ χαὶ χλίσει δευτέρας προάγουσα ζωὰς 
χαὶ συμπλεχομένη πρὸς αὐτὰς χαὶ οὐ χατὰ τὴν μένουσαν μόνην, ἀλλὰ χαὶ 
χατὰ τὴν ἀφισταμένην χαὶ προϊοῦσαν αὐτῆς ζῶσα ζωήν, χαὶ αὖϑις χωρι- 

ζομένη. ὅτε ual χατὰ μόνον τὸ ἑαυτῆς ἕστηχε μόνιμον, τοῦτο οὖσα, ὡς 
ΟΣ ΔῊ Vv , σ ΄’ 5 X X \ » £ ~ x X\ > = αὐτὸς ἔφη; μόνον ὅπερ ἐστίν, οὐχὶ δὲ xat ἄλλο τι, ὁποῖον ἦν τὸ ἐν τῇ 

προβολῇ γινόμενον νοοῦν, ὃ ἐν τῇ ἀχωρίστῳ ἦν ζωῇ. οὐχοῦν χαὶ χωρι- 
που Q Ὁ ND ΄ \ ΄ οἷς a “Ὅν ΄ Η Ἁ 

σϑεῖσα, ual? ὅσον χαὶ ἀχωρίστως ποτὲ πέφυχε ζῆν, οὐδὲ τότε τὸ χωριστὸν 
σε > ee ΄ = cee ~ ~ eee. σ Nf ᾿ ἕξει οἷον τὸ ἀεὶ χωριστόν. ἣ οὖν τῷ χωριστῷ χαὶ ἀύλῳ ἕπεται τὸ ἑαυτὸ 
νοεῖν, 7 δὲ ἑαυτοῦ νόησις τῇ οὐσίᾳ ἐστὶν ἐνέργεια, A τὸ χωριστὸν τοῦ 

-- ~ ¢ ~ ~ L] ~ 4 ~ A \ ΄ \ Ἁ ψυχιχοῦ νοῦ ὑφεῖται τοῦ ἐν τῷ χρείττονι χωριστοῦ, ταύτῃ καὶ ἣ πρὸς τὴν 
οὐσίαν τῆς ἐνεργείας ἀπολειφϑήσεται ἕνωσις. 

"Σὰ Ρ. 430223 Καὶ τοῦτο μόνον ἀϑάνατον χαὶ ἀίδιον. οὐ μνημονεύομεν 
a 7 σ ~ \ =) ΄ ΄ \ ϑ Ἁ ~ , \ 

δέ, ὅτι τοῦτο μὲν ἀπαῦές, 6 δὲ παϑητιχὸς νοῦς φϑαρτός, xat 
» ,ὔ 5 XN 

ἄνευ τούτου οὐϑὲν νοεῖ. 

Ἐπιστῆσαι ἄξιον τῷ παντὶ λόγῳ, (ᾧ) ϑαρρῶν τὸν οὐσιώδη τῆς ψυχῆς 
γοῦν ἀϑάνατον χαὶ ἀΐδιον ἀποφαίνεται, ἵνα χαὶ ταύτῃ τὴν πρὸς Πλάτωνα 
αὐτοῦ συμφωνίαν ἅμα ϑαυμάσωμεν χαὶ τὴν τῶν χατὰ μέρος ἐπὶ πλέον 
ἐπεξεργασίαν, ὅσα ἐχεῖνος ὁλιχώτερον χαὶ BOO IER) 500) ἀρχαιοπρεπῶς 
παρέδωχε. wy γὰρ ὅτι ἐπὶ bovys τς συνε το χαὶ μεριστῆς. ἐντελεχείας 

τῷ τῆς χινήσεως χρώμενος ὀνόματι οὐχ ἀνέχεται αὐτὸ προσάπτειν ὡς οὐ 

μεριστῇ οὔσῃ τῇ ψυχῇ, ἐπεὶ μεταϑέντι σοι τὸ ὄνομα τὸ αὐτοχίνητον ἐπὶ 

τὸ αὐτοζῶν χαὶ αὐτοτελὲς χαὶ αὐτοποιοῦν χαὶ πάσχον 6 πᾶς ἐντεῦϑεν 

ὁρμώμενος φανήσεται λόγος. χαὶ γὰρ χαὶ παρ᾽ ἐχείνῳ διπλόην τινὰ τῆς 
ψυχῆς ἐμφαίνει τὸ αὐτοχίνητον- τοῦ μὲν μονίμου χαὶ εἰδητικοῦ καὶ ποιη- 
τιχοῦ αὐτῆς τὸ αὐτό, ᾧ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀχροτάτων εἴωϑε χρῆσϑαι εἰδῶν, 
τοῦ GS χινητοῦ τὸ παϊητιχὸν χαὶ προϊὸν χαὶ τελειούμενον χαὶ δριξόμενον. 

ἐντεῦϑεν οὖν χαὶ ὃ "Ἀριστοτέλης δρμώμενος τὸ ἐν τῇ ψυχῇ ποιητικόν, ὃ 
αὐτὸς ἐχεῖνος ἔφη χωριστὸν χαὶ ἀπαϑὲς χαὶ ἀμιγές, δείχνυσιν ὡς ἀρχὴν χαὶ 
αἰτιώδη χαὶ τιμιωτέραν τῆς ὕλης χαὶ παντὸς τοῦ ἸΡομενπα ΕΠ Coe 
γὰρ τοῦ γινομένου παντὸς ἢ ὕλη αὐτῷ εἴληπται), χαὶ ἔτι ὡς τῇ οὐσίᾳ ὃν 
ἐνέργειαν διὰ τὴν εἰς εἶδος ἀμέριστον συναίρεσιν. ὅϑεν ὅτι ἄυλον λαβὼν 
(μεριστὸν γὰρ πᾶν τὸ ἔνυλον) χαὶ αὐτὸ πρὸς ἑαυτὸ ἐνεργοῦν, δείχνυσι τὸ 

ἄυλον πᾶν ἑαυτὸ νοοῦν. χαὶ ἅμα νοοῦν te χαὶ νοητὸν ἐπιδείξας χαὶ ἁπλοῦν, 

ὡς οὐ χατὰ μέρος νοοῦν χαὶ νοούμενον ἀλλ᾽ ὅλον ἄμφω, ὅτι χαὶ ἀϑάνατον 

χαὶ ἀΐδιον ἀπεφήνατο. τὸ “γὰρ χωριστὸν χαὶ ἁπλοῦν χαὶ ἑαυτοῦ ὃν χαὶ 

ἑαυτὸ ζωοῦν χαὶ τελειοῦν, ὡς χαὶ ἐν τῇ ἔξω ῥοπῇ δευτέρας ὑπερβλύζειν 

ζωάς τε χαὶ οὐσίας, οὐ μόνον ἄδεχτον ϑανάτου te χαὶ φϑορᾶς, ἀλλὰ χαὶ 
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Ὁ προάγουσα scripsi: ene Aa 8 ἀχωρίστῳ correxi: χωριστῇ Aa 17  addidi 

31 φύσιν] φησίν A 33 ἐνέργειαν seripsi: ἐνέργεια Aa 
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προηγουμένως δείχνυται Cw7s te χαὶ οὐσίας οἰστιχὸν χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ 09: 
ἀθάνατον. ὥστε εἶναι τὸν πάντα συλλογισμὸν ὡς συντόμως συνϑεῖναι τοιόνδε, 45 

δῆλον ὡς περὶ τῆς ἡμετέρας ἠρωτημένον ψυχῆς" ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ οὐ 

τὸ πάσχον ἐστὶ μύνον ἀλλὰ χαὶ τὸ ποιοῦν, ἀρχὴ χαὶ αἴτιον τῶν γιγνο- 

5 μένων: ἔτι τὸ ποιοῦν ἐν τῇ ψυχῇ ἑαυτὸ νοεῖν δύναται χαὶ τὴν ἐνέργειαν 

ἑνίζει τῇ οὐσίᾳ ἀμερίστως- τὸ ἄρχον χαὶ αἴτιον τῶν γινομένων χαὶ τὸ τῇ 

οὐσίᾳ ὃν ἐνέργεια χωριστόν ἐστι χαὶ ἁπλοῦν" τὸ χωριστὸν χαὶ ἁπλοῦν 
ἑαυτοῦ ἐστι χαὶ οὐχ ἐν ἑτέρῳ τὸ τοιοῦτον ἄδεχτον τοῦ ἐναντίου. ἀζωίας 50 

τε χαὶ ἀνουσιότητος (οὔτε γὰρ ἐν ἑαυτῷ τὸ ἀντιχείμενόν ποτέ τι δέξεται 

10 οὔτε ἐν ἑτέρῳ τὸ ἕαυτοῦ μόνως ὄν)" τὸ ποιοῦν ἄρα ἐν τῇ ψυχῇ ϑανάτου 
χαὶ φϑορᾶς ὃν ἄδεχτον ἀϑάνατον ἀναγχαίως χαὶ ἀΐδιον τυγχάνει ὄν, οὐ διὰ 
τὸ ἄδεχτον προηγουμένως, ἀλλὰ διὰ τό, ὡς εἴρηται, χαὶ ἐν τῇ ἔξω ῥοπῇ 
πηγάζειν οὐσίας τε χαὶ ζωὰς δευτέρας. ἃ δὴ πάντῃ, ὡς ἔφαμεν, συμφώνως 

τῇ [Πλάτωνος éx τῆς αὐτοχινησίας περὶ ψυχῆς | ἀποδείξει τῷ ᾿Αριστοτέλει 69v 
15 φιλοσοφεῖται. ὅτι γὰρ περὶ ψυχῆς, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τοῦ μετεχομένου ὑπ᾽ 

αὐτῆς νοῦ οὐδὲ ἔτι μᾶλλον περὶ tod ἀμεϑέχτου, ἀλλὰ καὶ περὶ ψυχῆς τῆς 
ἡμετέρας, χαὶ ἤδη ὑπέμνησται ἡμῖν καὶ ἔτι ἐκ πλειόνων ἄν τις ἐπιστήσειεν. 
πῶς γὰρ τὸ δυνάμει 7 τὸ ποτὲ μὴ νοεῖν, ἢ τὸ ποτὲ χωρίζεσϑαι τοῖς ὑπὲρ 
τὴν μερικὴν ἐπιπρέψει ψυχήν: ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἄυλον ἢ τὸ νοοῦν ἅμα χαὶ 

φι 20 νοούμενον ἢ τὸ χωριστὸν ὅλως ταῖς σωματοειδέσιν ἡμῶν προσήχει τι ζωαῖς 
Vv ~ ~ ~ v / ~ ~ ~ > 

χαὶ Ett μᾶλλον ταῖς τῶν ἄλλων ζῴων ἢ φυτῶν ψυχαῖς. τοῦτο μὲν οὖν 

ἐναργῶς, οἶμαι, χαὶ ἀναγχαίως συνῆχται, τὸ ὅσον ποιοῦν ἐν τῇ ψυχῇ ἀϑά- 
νατόν τε ὃν χαὶ ἀΐδιον. χαλῶς γὰρ χαὶ τὸ ἀΐδιον προστέϑειχεν, ὡς ὃ 
Πλάτων τὸ ἀνώλεϑρον ἐν τῷ Φαίδωνι, ἵνα μὴ ὡς ὃ Βοηϑὸς οἰηϑῶμεν τὴν 

95 Ψυχὴν ὥσπερ τὴν ἐμψυχίαν ἀϑάνατον μὲν εἶναι ὡς αὐτὴν μὴ ὑπομένουσαν 
Ἁ % , Pa , > ΄ X > Lf ἧς 5 / τὰν ἌΡ δ >} , Cc τὸν ϑάνατον ἐπιόντα, ἐξισταμένην δὲ ἐπιόντος ἐχείνου τῷ ζῶντι ἀπόλλυσϑαι. 

προ “ὧν ~ ἣν 27> xn o ε ~ 5 , ε ( \ w 
διὰ τί GE τοῦτο μόνον ἀΐδιον; 7 ὅτι, ὡς σαφῶς ἐπαγει, 6 παϑητιχὸς νοῦς 10 

φϑαρτός. ἀλλὰ ἀπορήσειεν ἄν τις, πῶς νοῦς ὧν χαὶ ἐχεῖνος φϑείρεται, 
εἴ γε ἄυλος χαὶ ἐχεῖνος: πᾶς γὰρ νοῦς ἄνευ ὕλης εἶναι ἠξίωται. χαὶ διὰ 

80 τοῦτο πᾶς μὲν νοῦς εἶναι νοητός, οὐχέτι δὲ τὸ ἄυλον εἶδος νοητὸν ὃν χαὶ 
~ me Pal ΄ \ mw € \ »ῃ» \ 4 \ Shae ~ γοῦν εἶναι. ἣ ὃ παϑητιχὸς νοῦς ὑλιχὸς ἦν. χαὶ δυνάμει χαὶ αὐτὸ τοῦτο 

\ \ > δι i \ σ -- σ x a) ee e \ NN 

παϑητιχὸς χαὶ ἀτελὴς νοῦς τὸ ὅλον τοῦτο, ἕως ἄν παϑητιχὸς ἢ χαὶ διὰ 
τοῦτο χαὶ φϑαρτὸς ἢ παϑητικός. ἄυλος δὲ γίνεται χαὶ ἐνεργείᾳ νοῦς τε 15 

χαὶ νοητὸς ἐν τῇ πρὸς τὸ ποιοῦν συναφῇ. τελείως δὲ ἄυλος χαὶ νοῦς τέ- 
85 λεῖος ἐν τῇ εἰς τὸν ποιοῦντα ἀναδρομῇ-. ὡς εἶναι τὴν φϑορὰν τοῦ παϑη- 

τιχοῦ νοῦ οὐχ εἰς τὸ py ὃν ἔχστασιν, GAN εἰς τὸ χρειττόνως ὃν συναίρεσιν 
τῆς χωρισϑείσης ψυχιχῆς οὐσίας, εἰς ἑαυτὴν χαὶ τὴν προελϑοῦσαν ava- 

PA ΄ b) _ ~ Vv b) 2 5 ~ / ce > "ΤΡ id , 

στελλούσης ζωήν, οὐ προϊοῦσαν ἔτι ἀλλ᾽ ἐν τῷ μένειν ὡς ἐν αἰτίῳ ὑπαρ- 
e 9) ἘΣ \ ¢ \ , > ΔΑ > OQENX 

χουσαν. ὃ δ᾽ οὖν παϑητιχὸς ὡς παϑητιχὸς φϑαρτός. οἷον δὲ ἀνγτιτιϑεὶς 
τῷ = 40 πρὸς τὸ ἀΐδιον ἀποδειχϑὲν τῆς ψυχῆς, πῶς od μεμνήμεϑα τῶν πρὸ τῆς 

γεννήσεως, εἰ ἀιδίως προὐπῆρχεν; ᾧ καὶ δῆλον πάλιν, ὅτι περὶ ψυχῆς 

12 τὸ (ante ἄδεχτον) om. ἃ 18 μὴ seripsi: μὴν Aa 24 ἐν τῷ Φαίδωνι] Plato Phaedo 55 
p. 106c 27 ὡς om. a 38 μένειν] fort. μένοντι 39 ἀντιτίϑησι a 



948 SIMPLICII IN L. DE ANIMA III 5. 6 [Arist. p. 430223. 96] 

10 

15 

20 

25 

30 

90 

9. ποιῶν] προϊὼν a 7 ἐν ἄλλοις] de Mem. et Rem. p. 4504 24.8η. 14 ἐν τῷ A τῶν 

5 ~ 

αὐτῷ 6 λόγος, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τοῦ χρείττονος vod. ποίαν γὰρ ἔσχεν ἀπορίαν. 69v ἱ 
διὰ τί ἡμεῖς οὐ μεμνήμεϑα, τῶν χρειττόνων ἡμῶν ὄντων ἀιδίων; χαὶ ἣ 

τῆς ἀντιϑέσεως λύσις οἰχεία τῇ ψυχῇ. ὅτι ὃ μὲν ποιῶν νοῦς ἀπαϑὴς χαὶ 
διὰ τοῦτο ἀϑάνατος, ὃ ὃὲ παϑητιχὸς φϑαρτὸς ὡς παϑητιχός, χαϑάπερ ἔφην, 

χαὶ ὡς εἰς τὸ μόνιμον συναιρούμενος, ἄνευ δὲ τοῦ παϑητιχοῦ ὡς παϑης 
τιχοῦ χαὶ προϊόντος μέχρι τῶν σωματοειδῶν ζωῶν οὐδὲν νοεῖ 6 ἀπαϑὴς 
τῶν ὅσα δηλαδὴ ψνημονευτά, περὶ ὧν ὃ λόγος᾽ ἅπερ, ὡς ἐν ἄλλοις αὐτὸς 
ἡμᾶς διδάσχει, πάντως ἐστὶ φανταστά. διὸ ἐν τῇ περὶ τῶν μνημονευτῶν 
νοήσει δεόμεϑα πάντως τοῦ μέχρι φαντασίας προϊόντος λόγου, χαὶ ἄνευ 
τούτου οὐδὲ ὃ ἀπαϑὴς τῶν μνημονευτῶν τι νοήσει. οὐ γὰρ δὴ ἁπλῶς 
ἀχουστέον τὸ οὐδὲν ὡς μηδὲν τοῦ ἀπαϑοῦς ἄνευ τοῦ παϑητικοῦ νοοῦντος. 
πῶς γὰρ ἔτι χωριστός, πῶς ἀμιγής, πῶς τῇ οὐσίᾳ ἔσται ἐνέργεια; ἐπεὶ 
χαὶ τὸ σῶμα τοῦτο ἔτι ζωοῦσα ἢ ψυχὴ χωριστῶς ποτε ζῇ χαὶ νοεῖ. “ὃ γὰρ 

6 ϑεός᾽, φησιν, ‘det? ἐν τῷ A τῶν Μετὰ τὰ φυσιχά, “τοῦτο ἡμεῖς nord’, 
yard δύναμιν δηλαδὴ τὴν ἡμετέραν. χωριστὸς GE ὁ ϑεὸς ἀεί" χαὶ ἡμεῖς οὖν, 
εἰ χαὶ ποτέ. ἡμεῖς δὲ οἱ ἔτι τὸν φυσικὸν τοῦτον διαζῶντες βίον, ὅταν ἢ ψυχὴ 

ἀσχέτως πρὸς τὸ σῶμα χαὶ τὰς δευτέρας ζωὰς χἂν ἐπὶ βραχὺ διατεϑῇ. 

p. 430226 Ἡ μὲν οὖν τῶν ἀδιαιρέτων νόησις ἐν τούτοις, περὶ ἃ 

οὐχ ἔστι τὸ ψεῦδος" ἐν οἷς δὲ τὸ ψεῦδος χαὶ τὸ ἀληϑές, 
σύνϑεσίς τις ἤδη νοημάτων. 

Ὅτε μὲν περὶ τῶν ἄλλων ψυχιχῶν δυνάμεων τὴν διδασχαλίαν ἐποιεῖτο, 
τῶν τε φυτιχῶν χαὶ τῶν alodytix@y, τά te ὑποχείμενα αὐταῖς παρεδίδου, 

2 / ξ χαὶ πρὸ τῶν οὐσιῶν τὰς ἐνεργείας ἐθεώρει, ἐχ τῶν σαφεστέρων ἡμῖν πρὸς 
τὰ ἀφανέστερα προχωρῶν" ἐν δὲ τῇ περὶ τῆς νοερᾶς τὸν νοῦν, ὅστις ποτέ 

ἐστι χαὶ ὁποῖος, πρὸ τῶν νοητῶν ϑεωρεῖ, ὡς εὐγνωστότερον ὄντα, εἶτα τὰ 
νοητά, ἵνα ἐξ ἀμφοῖν τὴν τοῦ νοῦ πρὸς τὰ νοητὰ ἕλωμεν ἐνέργειαν χαὶ 

τὴν τοῦ νοῦ πλήρωσιν ὑπὸ τῶν νοητῶν. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τοῦ παϑητικοῦ 
νοῦ προπαραδοὺς τὴν οὐσίαν ἐπήγαγε τὰ γνωστὰ αὐτῷ διττὰ ὄντα, τά τε 
εἰδοποιούμενα χαὶ τὰ δριστιχὰ αὐτῶν εἴδη, καὶ τὴν ἐχείνου διάφορον περὶ 

αὐτὰ ἐξηγεῖτο ἐνέργειαν, οὕτω χαὶ τὴν τοῦ ποιοῦντος νοῦ προϑεωρήσας 
οὐσίαν χαὶ τελειότητα χαὶ ἀιδιότητα. τίνα τὰ νοητὰ αὐτῷ χαὶ τίς ἣ περὶ 
αὐτὰ τοῦ νοῦ τούτου ἐνέργεια, διὰ τούτων ἀναδιδάσχει. νοῦν δὲ ἅμα χαὶ 

λόγον αἰτιώδη ual ἁπλῶς ἐπιστημονικὸν ϑέμενος τὸν ποιοῦντα νοῦν, χαὶ τὰ 

νοητὰ αὐτῷ ἀχολούϑως διττὰ προτίϑησι, τὰ μὲν ἀδιαίρετα χαὶ ἀμέριστα 
ὄντα εἴδη ὡς νῷ, τὰ ὃὲ ἀνειλιγμένα χαὶ μετά τινος συνθέσεως χαὶ διαι- 

ρέσεως τῆς ἑνώσεως μετέχοντα ὡς ἐπιστητά, ὅτε τῆς αἰτίας ἔχεται. χαὶ 
ἐνέργειαν μὲν ἀμέριστον χαὶ μόνως ἀληϑῆ, οὐδέποτε δὲ ψευδῆ τὴν δὲ ὗὅπο- 

φερομένην εἴς τινα μερισμὸν τὸν χατὰ σύνϑεσιν χαὶ διαίρεσιν, περὶ ἥν ποτε 

Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. A7 p. 10125υ2ὅ 20 τῶν νοημάτων A 21 ὅτι ἃ 

22 φυτιχῶν correxi: φυσιχῶν Aa 25 εὐγνωστότερον scripsi: evyywotdtepa A: ἀγνωστό- 

Tepa ἃ 29 ὁριστιχὰ correxi: ὁριστὰ Aa 36 ὅτι A 

25 

30 

30 

38 

40 

50 
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τὸ ἀληϑὲς καὶ ψεῦδος, οὐχ οὖσαν ἐπιστημονιχήν (del γὰρ ἐχείνη ἀληϑής), θ9ν 
ἀλλ᾽ ὅλως περὶ σύνϑεσιν χαὶ διαίρεσιν τὴν ἀφισταμένην μὲν τῶν αἰτίων, 

δοξαδτικὴν δὲ καὶ ἐπιπόλαιον χαὶ τοῦ βάϑους οὐκ ἐφαπτομένην τῶν πραγ- 
μάτων. 6 μὲν οὖν σχοπὸς τῶν προχειμένων οὗτος. διὰ βραχυτάτων δὲ ὃ 

5 ᾿Αριστοτέλης εὐθὺς ἀρχόμενος χαὶ τίνα τὰ νοητὰ χαὶ ὁποία ἣ νόησις, ὅτι 
τὰ μὲν τὰ εἴδη ἢ δὲ μόνως | ἀληϑής, ἐδήλωσεν εἰπὼν τὴν τῶν ἀδιαιρέτων 70r 
γόησιν περὶ ταῦτα εἶναι, περὶ ἃ οὐχ ἔστι τὸ ψεῦδος. πολλαχῶς μὲν 
οὖν τὸ ἀδιαίρετον, ὡς χαὶ αὐτὸς ἐχϑήσεται. χαὶ γὰρ χαὶ τὸ μῆχος ἐνερ- 
γείᾳ ὃν ἀδιαίρετον, χἂν δυνάμει ἢ διαιρετόν, χαὶ ὡς τὸ σημεῖον χαὶ τὸ 

10 πέρας τῆς διαστάσεως, χεῖρον τοῦτο τῆς διαστάσεως χαὶ ἀποπῖπτον εἰς τὸ 
un αὐτή, ἀλλὰ τὸ ἔσχατον αὐτῆς εἶναι. νῦν ye μὴν ἀδιαίρετον τὸ εἶδος 
εἴρηται, ὅπερ, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως διήρϑρωται, χαὶ o 

ἐπὶ πλέον ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχά, περὶ μὲν tod φυσιχοῦ ἐν τῷ Z xat 
H, ᾿περὶ δὲ τοῦ ὑπερφυοῦς ἐν τῷ A, οὐσία ἐστὶν ἢ πρώτη χαὶ χαϑ᾽ 

15 αὑτὴν χαὶ τελειότης χαὶ ἐνέργεια καὶ ὅρος ἀμέριστος ἑνοειδῶς πάντας τούς 

τε περὶ αὐτὸν ἀνελιττομένους λόγους χαὶ τὰς xa}? ἃς τὰ μεριστὰ ὑφίσταται 
ἰδιότητας προειληφώς, ἁπλοῦς μέν, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ ἀϊ Bee ὠμένην ἱστάμενος 
ἁπλότητα. χατὰ OF τὴν πάντων οἰστιχὴν τῶν περὶ αὐτὸν μεριζομένων πῃ 
ἰδίων λόγων, ὃ μὲν φυσιχὸς τῶν ὑποτς ὃ δὲ ay: ς τῶν ψυχιχῶν, ὃ δὲ 10 

20 xa ξαυτὸν χαὶ ξαυτοῦ χαὶ ὅπερ αὐτός, ὡς ual τῶν εἰρημένων ὑποστατιχὸς 
ὅρων καὶ ἑνοειδῶς καὶ τούτους προειληφώς. 6 δὴ τῆς ψυχῆς ὅρος πρώ- 
τιστος μετεχόμενος χοινῇ τε ὑπὸ πασῶν τῶν ἀνθρωπείων ee ἐστι νοῦς 

χαὶ ὃ ἑχάστης ἴδιος. ἐπεὶ δὲ χρειττόνως τῶν φυσιχῶν χαὶ Ὅτ τῆς φύ- 

σεως ἣ ὑπ τι οὐσία συνῆπται τῷ οἰχείῳ ὅρῳ τε χαὶ εἴδει, οὐ διὰ τὸ 
25 ἀμέριστον χαὶ πᾶσιν ἀμερίστως τοῖς ἄλλοις aya εἴδεσι, χαὶ αὐτὴ πάντων 

δευτέρως πεπλήρωται τῶν εἰδῶν, οὐ μεινάντων οἷά περ ἣν χαϑαρῶν εἰδῶν, 15 

ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀρίστην τῶν οὐσιωδῶν λόγων ἀνέλιξιν συμμιγῶν. διὸ - χαὶ 
γοήσει μετὰ λόγου περιληπτά, χαί, ὥς φησιν ᾿Αριστοτέλης, νοητά te χαὶ ἐπι- 
στητά, δι’ ὧν τῇ ψυχῇ χαὶ ἣ πρὸς τὰ ἡγούμενα εἴδη συναφή. ϑεωρεῖ 

80 γὰρ χαὶ ἐχεῖνα τελειωϑεῖσα διὰ μέσων τῶν ἐν αὐτῇ, ἀλλὰ προσεχῶς τὰ 

οἰχεῖα. χαὶ τοιαῦτα τὰ νοητὰ τῷ οὐσιώδει τῆς ψυχῆς νῷ, τά τε προσεχῆ 
χαὶ τὰ χρείττω. ἣ ὃὲ οὐσιώδης αὐτοῦ ἐνέργεια τοιαύτη, οἷος χαὶ αὐτὸς 
ἣν 6 τοιοῦτος. ἦν ὃὲ νοῦς πρὸς τὸν ἄριστον συμμιγὴς λόγον. χαὶ ἢ ἐνέρ- 20 
γεια ἄρα αὐτοῦ ὡσαύτως ἕξει (ἢ) νόησις, οἷα χαὶ. λογικὴ οὖσα ἀχρότης. 

35 χαὶ ὡς μὲν νόησις ἀμέριστος χαὶ ἢ αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ χαὶ τῶν ἀδιαιρέτων 
οὖσα, τουτέστι τῶν εἰδῶν, χαὶ μόνως ual xa? πε οὖσα ἀληθής, τὴν 

ἀναντίϑετον πρὸς ψεῦδος ἔχουσα ἀλήθειαν: ἐν γὰρ τῇ πὸ πρὸς ἕτερον 
συμπλοχῇ χαὶ ἐν μεριστοῖς ἡ νωστσμενοῖς πᾶν ψεῦδος, ἵνα χαὶ πῇ μὲν αὐ- 

τοῦ ἐφάπτηται τὸ γινῶσχον, TH GE οὔ: ἐπεὶ οὔτε τὸ μηδ᾽ ὅλως ἐφαπτόμενον 

40 ψεύδεται ἔτι περὶ αὐτοῦ, περὶ οὗ μήτε δοξάζει ὅλως μήτε λέγει τι, οὔτε τὸ 25 

12 ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀχρ.] Phys. A7 18 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχά] Metaph. 2 4546. 

Η 1544. A 6sqq. 20 αὐτὸς et ὑποστατιχὸς seripsi: αὐτὸν --- ὑποστατιχὸν Aa 28 λόγου 

correxi: λόγον Aa 32 οἷος seripsi: οἵα Aa 94 # addidi Oo? ἀναντίϑετον scripsi: 
+> 

ἀντίϑετον Aa 39. 40 οὔτε ---- οὔτε correxi: οὐδὲ --- οὐδὲ Aa 
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τοῦ ὅλου χαταδραττόμενον᾽ ἀληϑεύειν γὰρ τὸ τοιοῦτον ἀνάγχη. ἐν οὖν 70: 

τοῖς πῇ ἐφαπτομένοις τό τε ψεῦδος καὶ ἣ πρὸς τὸ ψεῦδος ἀντίϑετος͵ ἀλή- 

Yen ἢ δὲ ἀμέριστος τῶν ἀδιαιρέτων νόησις, οὐκ ἔχουσα τὸ πῇ διὰ τὸ 
, ΄ ΄ " ΩΣ - 7 ει > ΄ 

ἀμέριστον, ἢ οἷον ὅλου ἐφάπτεται 7 οὐδαμῶς, ὥστε ἀναμάρτητος χατὰ τὸν 
~ / > 

Πλωτῖνον, χαὶ μόνον ἀληϑὴς χατὰ τὸν ᾿Αριστοτέλην, ψευδὴς δὲ οὐδέποτε. 

ὡς μὲν οὖν νόησις τοιαύτη" ὡς δὲ λογικὴ ἀχρότης καὶ ἐπιστήμη, οὐχ ἣ 
\ \ > ae “Ὁ > Ὁ ς αν \ NEON ~ ΄ σ 

χατὰ προβολὴν ἀλλ᾽ ἣ οὐσιώδης, ἢ αὐτὴ μὲν χαὶ Oe τῷ πραγματι, ἵνα 80 
΄ > ~ ἊΣ Α: @ 

χαὶ ἐπιστήμη χαὶ οὐσιώδης γνῶσις 7, ἀλλὰ δευτέρως " καὶ ἢ ταὐτότης μετὰ 

ἑτερότητος χαί τινος διαστάσεως, ὡς δηλοῖ ual ἢ χατὰ προβολὴν λογικὴ 

10 ἡμῶν γνῶσις, ἐν διαιρέσει ὑπάρχουσα χαὶ συναγωγῇ ἀεί, διά te τὸ αὐτὴ 

uh ἵστασϑαι xa? ἕνα ὅρον ἁπλοῦν ἀλλὰ ἀνελίττεσϑαι, xat διὰ τὸ χαὶ τὰ 

σι 

οἰχεῖα χαὶ σύστοιχα αὐτῇ γνωστὰ λόγους εἶναι ἀλλ᾽ οὐχ εἴδη, χαὶ αὐτὰ οὐχ 

ἁπλῶς ἀλλὰ μετά τινος τοῖς λύγοις τοῖς ψυχιχοῖς καὶ τούτοις οὐσιώδεσι 

διαστάσεως ἡνωμένα. αὕτη τε οὖν ἣ λογικὴ γνῶσις πρὸς ἑαυτὴν οὐκ ἄνευ 85 

15 διαιρέσεως, χαὶ τὰ γνωστὰ πρὸς ἄλληλα ὁμοίως ἔχει" ἥ τε ἀμφοτέρων τοῦ 

τε Ἰνωστιχοῦ χαὶ τοῦ γνωστοῦ πρὸς ἄλληλα ἐναχόλουϑος χαὶ ὁμοία. χαὶ 

ἀεὶ μὲν ἀληϑὴς χαὶ (ἢ) ἐπιστημονιχὴ γνῶσις, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς λογικὴ ἁπλῶς, ὡς Ξ 
— 

δὴ 
Ξ 
ιν" 

S > δ \ > Se: Ἂς Ὁ g.9 0 > f - ΄ 

δὲ ἐπιστημονιχὴ χαὶ ἐξ αἰτίων καὶ ὅλων δι᾿ ὅλων ἐχομένη τῶν πραγμάτων. 

τὸ οὖν ψεῦδος χαὶ τὸ ἀντίϑετον αὐτῷ ἀληϑὲς οὐχ ἐν τούτοις, ἀλλ᾽ ἐν οἷς 

90 σύνϑεσις ἤδη" ἐν γὰρ λογιχῇ γνώσει χαὶ ταύτῃ προελϑούσῃ. εἰπὼν δὲ 

τῶν νοημάτων τὴν σύνϑεσιν, ἵνα μὴ νοητῶν τῶν εἰδῶν ἀχούσωμεν ἀλλὰ 40 

τῶν μετὰ τὸ εἶδος μεριχωτέρων λογικῶν ἰδιωμάτων, ἐπάγει" χαϑάπερ 

Ἐμπεδοχλῆς ἔφη “ὗ πολλῶν μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν᾽, 

ἔπειτα συντεϑεῖσαι τῇ φιλίᾳ οὕτω xat ταῦτα χεχωρισμένα συν- 
95 τίϑεται, οἷον τὸ ἀσύμμετρον χαὶ ἣ διάμετρος 7 τὸ σύμμετρον 

χαὶ 7 διάμετρος. τὸ μὲν γὰρ οἷον εἶδος τοῦ τετραγώνου ὁμοῦ τὸ πᾶν 

ἀδιαιρέτως περιείληφε, χαὶ τὰς πλευρὰς χαὶ τὴν διάμετρον χαὶ τὸ ἀσύμ.- 

uctpov αὐτῶν χαὶ τὸ ἰσογώνιον χαὶ τὸ ἰσόπλευρον ̓  ἕχαστον δὲ τούτων ἰδίᾳ 
μερικωτέρων ἐστὶ λόγων ἰδίωμα, ἐξ ὧν ἣ λογικὴ σύνῦϑεσις. 45 

30 p. 430231. Ἐδὰν δὲ γενομένων ἢ ἐσομένων, τὸν χρόνον προσεννοῶν 

χαὶ συντιϑείς. 

Ent γὰρ τῶν ἀιδίων 4 συμπλοχὴ μόνων τοῦ χατηγορουμένου χαὶ ὗὅπο- 49 
χειμένου, ἐπὶ δὲ τῶν ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ χαὶ τοῦ χρόνου δεῖ, ὡς οὐχ 50 
5... 3 \ \ Ὑ \ δ »4 \ Q 2. 3 , ΙΝ X 

ἀεὶ ἀλλὰ ποτὲ ὄντων χαὶ wh ὄντων. χαὶ det avayvovtac ἐὰν. δὲ γενο- 

35 μένων, δηλονότι ποιῆταί τις σύνϑεσιν, καὶ ὑποστίξαντας οὕτως ἐπαγαγεῖν 
τὸν χρόνον προσεννοῶν xat συντιϑείς, πρὸς τῷ κχατηγορουμένῳ καὶ 

ὑποχειμένῳ ἐννοῶν τε χαὶ συντιϑεὶς τῷ χρόνῳ. ἐφ᾽ οἷς πάλιν ὁπομιμνήσχει, 
σ / 4 «οἱ Ν ὅτι ἐν συνϑέσει πάντως τὸ ψεῦδος, ἐπειδὴ χαὶ τὸ λευχὸν δυνατὸν wy λευχὸν 

δ: ~ \ σ > Vv S ΄ , > 2-1 ἊΝ \ > re οἴηϑῆναι, χαὶ Ott οὐχ ἄνευ διαιρέσεώς ἐστι sbviectcs διὸ χαὶ διαίρεσιν 

40 ῥητέον ἐφ᾽ ὧν σύνϑεσις. | 

10 γνῶσις ἡμῶν a 12.13 χαὶ αὐτὰ οὐχ ἁπλῶς om. ἃ 11 ἡ addidi 18 xat ὅλως a 

23 Ἐμπεδοχλῇς v. 244 St. 30 γενομένων seripsi, ef. ν. 84: γινομένων Aa 97 τὸν χρόνον a 
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p. 48065 Τὸ δὲ ἕν ποιοῦν, τοῦτο ὃ νοῦς ἕκαστον. 70¥ 

yx 4 \ \ ΄“ ! πρό Se δ“ ΄ δι δ΄ a Da} re ~ 

Συμπλέχει Yap τὰ τῆς ψυχῆς ἁπλᾶ νοήματα ὃ λόγος, ὃν δὴ νοῦν xahet, 

ὡς ἤδη ἐπιδέδειχται" εἰ py ἄρα χἀχεῖνο ἐνδείχνυται, ὅπερ διὰ πολλῶν ἐν 
~ ἢ \ νος ε . 58 \ Y σ -:- ¥ 

τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ ἐπέδειξεν, ὡς τὸ εἰδητιχὸν αἴτιον, ὥσπερ τοῦ εἶναι, 
5 οὕτω χαὶ τοῦ ἕν εἶναι τοῖς εἰδοποιουμένοις αἴτιον. χαὶ τοῦτο μὲν χαὶ ἐν 

τοῖς φυσιχοῖς ἀληϑές: ἐπὶ δὲ τῶν ψυχῶν ὃ νοῦς τὸ εἶδος, ὅ τε usteyd- 
ὕενος χαὶ ὃ xat αὐτὴν τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ἑστὼς ὡς νοῦς: ὡς γὰρ 

λόγος χαὶ αὐτὸς ἑνίζεται. τὴν δὲ λέξιν ὧδε ovvtaxtéov’ τὸ ἕχαστον τῶν 

or 

συμπλεχομένων νοημάτων ἕν ποιοῦν, τοῦτο 6 νοῦς ἐστι. 

on ἘΝ ἘΝ 10 p.43006 Τὸ δὲ ἀδιαίρετον ἐπεὶ διχῶς, ἣ δυνάμει ἣ ἐνεργείᾳ 
5» 9X 4 ~ \ 39 , σ ~ οὐδὲν χωλύει νοεῖν TO ἀδιαίρετον, ὅταν 
γὰρ ἐνεργείᾳ). καὶ ἐν χρόνῳ ἀδιαιρέτ 

X oe) ,ὔ 

τος διαιρετὸς χαὶ ἀδιαίρετο 

v \ id ~ Y> e “« \ Εἴρηται χαὶ ἡμῖν ἤδη ὡς πλεοναχῶς τὸ 
> +> ~ Ἃ Ὁ \ Υ > 74 Y Ὁ Up BS al fo CRUD ν nes γα Gaal 

ual πᾶν συνεχὲς ἐνεργείᾳ μόνον ὃν ἀδιαίρετον, δυνάμει δέ πως διαιρετόν, 

ἢ χαὶ τῷ ὄντι πεφυχὸς διαιρεῖσϑαι, ὡς χαὶ τὰ ἐν γενέσει, ἢ μόνῃ 
γοίᾳ, ὡς τὰ οὐράνια, διὰ τὸ SURLY τῶν eos τὸ GF σημεῖον χαὶ τὸ 

γῦν χαὶ ὅσα ὡς πέρατά ἘΠῚ ἀδιαίρετοι τ γὰρ ἢ γραμμὴ ὡς πέρας 
A 

. ὥς 

] 

20 ἐπιφανείας χατὰ τὸ πλάτος ἀδιαίρετος χαὶ qj ἐπιφάνεια ὡς Ὁ R ὧν a es — R a (=) Cay 
΄ ς a >) is oO af 

χατὰ βάϑος ἀδιαίρετος), τὸ δ᾽ οὖν οὕτως ἀδιαίρετον τὸ ὡς π 
as) 
R ay o a a - = @- 

χαὶ αὐτὸ πάντῃ ἀδιαίρετον ob μόνον ἐνεργείᾳ ἀλλὰ χαὶ δυνάμει, ἀντιχει- 15 

μένως δὲ πρὸς τὰ εἴδη χαὶ τοὺς ὅρους τῶν πραγμάτων. ἐχεῖνα 1a τελειό- 
τῆτες ual τὸ πᾶν ἑνιαίως προειληφότα, τὰ δὲ σημεῖα χαὶ ὅλως τὰ πέρατα, 

25 ὡς ἀποπίπτοντα τῶν διαστάσεων χαὶ αὐτῷ τούτῳ τῷ ἔσχατα εἶναι ἀπο- 
λειπόμενα καὶ ὧν ἐστιν ἔσχατα, ἐν στερήσει τῶν πέρατουμένων τυγχάνει 
ὄντα. οὐ γὰρ οἷα οἱ “Πυϑαγόρειοι σημεῖα ὑποτίϑενται ὡς ἀρχοειδῇ τῶν 
διαστάσεων χαὶ αἴτια δριστιχά, τοιαῦτα νῦν ὃ ᾿Αριστοτέλης λαμβάνει, ἀλλὰ 
τὰ πέρατα, ὡς εἴρηται, χαὶ τὰ ἔσχατα. διὸ ual ἐχεῖνοι ἀχολούϑως τὰ ση- 20 

80 μεῖα οὐσίας ἐπρέσβευον (εἰς ταὐτὸν γὰρ αὐτὰ 
μεριστῶν δριστιχοῖς), χαὶ ᾿Αριστοτέλης χαλῶς 

Detar. ὡς εἶναι τὸν περὶ τῶν ἀδιαιρέτων λόγον συντόμως εἰπεῖν τοιοῦτον " 

» v> ~ ~ ~ 

τοῖς εἴδεσιν ἀνῆγον τοῖς τῶν 
2 ἐ ν ταῖς στερήσεσιν αὐτὰ τί- 

διχῶς τὸ ἰδιαιρβετην: ἢ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ. τὸ μὲν οὖν δυνάμει πάντως 
χαὶ aE ia, τὸ δὲ ἐνεργείᾳ οὐ πάντως χαὶ δυνάμει. ἐνεργείᾳ μὲν οὖν 

35 μόνον τὰ μήχη, ὡς αὐτός φησι, χαὶ πᾶν τὸ συνεχές" δυνάμει δὲ χαὶ διὰ 

τοῦτο χαὶ πάντῃ ἀδιαίρετα ΤΟΝ πῈ Ὁ χαὶ οἵ ὅροι χαὶ τὰ ὡς πέρατα χαϑὸ 
πέρατα ἀδιαίρετα. τούτων δὲ τὰ μὲν εἴδη ὡς τελειότητες χαὶ χρείττους 95 

ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. H6 p. 1045 11 οὐδὲν --- 13 eT om. a 14 ἡμῖν 
χαὶ a 17 χαὶ (post ὡς) om. a 19 χαὶ (ante ὅσα) o 30 τὰ μόνον a 

36 zat (ante πάντῃ) om. a 
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τῶν τελειουμένων χαὶ τὸ πᾶν ἑνοειδῶς περιέχουσαι χαὶ πρῶται χαὶ χαϑ᾽ 70ν 

αὑτὰς οὐσίαι" τὰ δὲ πέρατα ὡς ἔσχατα τῶν περατουμένων χαὶ τὸ ἀδιαίρετον 

χατὰ ἀπόπτωσιν τοῦ διαιρετοῦ ἔχοντα, χαὶ τὸ ἁπλοῦν ἔχοντα οὐ χατὰ περί- 

hyp, ὡς τὰ εἴδη, ἀλλὰ κατὰ ἀποστένωσιν χαὶ ἀπόπτωσιν τῶν διαστάσεων. 

5 ἢ μὲν οὖν τῶν ἀδιαιρέτων τῶν ὡς εἰδῶν χαὶ ὡς ὅρων νόησις προὔχειτο | 
ene, > ΄ ἊΨ > Λ \ > , 5 \ 

αὐτῷ εἰς ϑεωρίαν προηγουμένως. ἐχείνων γὰρ ἣν συστοίχως ἀντιληπτιχὸς 
“« ~ ~ ~ > ΄ la 4 d 3 

ὃ νοῦς ὡς νοῦς, χαὶ ὃ τῆς ψυχῆς οὐσιώδης, χαὶ ἢ τούτων νόησις, ὡς αὐτὸς 80 

παραδέδωχεν, ἀληϑὴς παντάπασι χαὶ οὐδέποτε τὸ ψεῦδος ὁπωσοῦν ἐπιδεχο- 
la σ aX \ \ "νι Me δῷ / SEN “-- ΄ 3D ὦ 

μένη. ἵνα δὲ χαὶ τὰ ἄλλως λεγόμενα ἀδιαίρετα ἀπὸ τῶν ὡς εἰδῶν δια- 

10 χρίνῃ χαὶ τὰς ἐχείνων νοήδεις πρὸς τὰς τῶν εἰδῶν, ἀναγχαίως ἐπάγει 

ποσαχῶς τε τὰ ἀδιαίρετα χαὶ τίνες αἱ πάντων σύστοιχοι νοήσεις, οὐκέτι 

χαϑαραὶ οὖσαι νοήσεις αἱ τῶν δευτέρως ἀδιαιρέτων λεγομένων. οὐ γὰρ μέ- 

νουσιν ἐν τῷ χαϑαρῶς ἀδιαιρέτῳ, ἀλλ᾽ ἅτε συστοίχως γινώσχουσαι τὰ 

ἀδιαίρετα μὲν ἐνεργείᾳ δυνάμει δὲ διαιρετά, ἢ τὰ χατὰ στέρησιν ἀδιαίρετα, 35 

15 ὑποφέρονται ἀπὸ τῶν ἄχρων χαὶ χαϑαρῶν νοήσεων χαὶ αὗται εἰς μερισμόν 
\ Ὁ ? \ 5 \ \ ) [4 \ 5 x \ \ la \ τινα τὸν δυνάμει χαὶ εἰς τὸ wy xa αὑτὰ ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχὸς γινώσχειν τὰ 

πέρατα. τῷ γὰρ τὰ περατούμενα γινώσχειν τὰς ἀποπτώσεις αὐτῶν γινώσχομεν, 

ὥσπερ tH ὀρϑῷ τὸ στρεβλὸν χαὶ τῷ ἀγαϑῷ τὸ κακὸν χαὶ ὅλως τοῖς εἴδεσι 
τὰς στερήσεις ὧν εἰσι στερήσεις. εἰ γάρ τι μὴ συστοίχως ἀλλὰ χρειττόνως 

90 νοεῖ τὰ πράγματα, τοῦτο οὐδὲν χωλύει, οὐχ ὡς ἐχεῖνα πέφυχεν, ἀλλ᾽ ὡς 40 

αὐτὸ τὸ νοοῦν ἐστιν, οὕτω χαὶ νοεῖν, οὐ συνδιαιρούμενον ἔτι τοῖς νοουμένοις 

οὐδὲ συνυποφερόμενον, ἀλλ᾽ αἰτιωδῶς χαὶ μένον ἐν ξαυτῷ- νῦν δέ, ὡς 
εἴρηται, περὶ τῶν συστοίχως γινωσχόντων ἡμῖν ὃ λόγος. ἐπεὶ οὖν ταῦτα 

, ww 9) Id ὩΣ Ω.2 4 

προείληπται, τῇ Aprototéhovs ἐπαχολουϑήσωμεν λέξει. 

> 25 p.43006 Τὸ δὲ ἀδιαίρετον ἐπεὶ διχῶς, ἢ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ. 

Τὴν πρώτην διαίρεσιν ποιεῖται, ὅτι πᾶν τὸ ἀδιαίρετον ἢ δυνάμει ἢ 
\ Υ c > [4 > 4 δῷ 7 

ἐνεργείᾳ. χαὶ ἔστιν ἀνελλιπὴς ἢ διαίρεσις" τὸ γὰρ δυνάμει ἀδιαίρετον xat 45 
Ν >) , 5 

παντελῶς ἐστιν ἀδιαίρετον, τὸ O& ἐνεργείᾳ οὐχ ἐξ ἀνάγχης ual πάντῃ. 

p.43007 Οὐϑὲν κωλύει νοεῖν τὸ ἀδιαίρετον, ὅταν νοῇ τὸ μῆχος 

30 (ἀδιαίρετον γὰρ ἐνεργείᾳ), χαὶ ἐν χρόνῳ ἀδιαιρέτῳ. 

Ἔστι γὰρ χαὶ ἐν τοῖς δυνάμει διαιρετοῖς τὸ ἀδιαίρετον, ὃ χατ᾽ ἐνέργειαν 
αὐτὸ ποιεῖ ἀδιαίρετον. τοῦτο δὴ τὸ ἀδιαίρετον, ἀχώριστον ὃν χαὶ αὐτοῦ τοῦ 50 

διαστατοῦ, τὸ συνεχτιχκὸν οὐχ ὡς αἴτιον, χαϑάπερ τὸ εἶδος, ἀλλ᾽ ὡς ἀχρό- 

τατον τοῦ εἰδοποιουμένου, χαϑάπερ ἣ ὑγεία τελειότης τοῦ ζῶντος σώματος, 
5 ? > ΄ \ > ~ Y> \ Vv 3X , i 4 c 

35 ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ ἐν τῷ εἴδει τελιχὸν αἴτιον. οὐδὲν YAP, ἡ μερίστον, UTO- 

στῆναι δυνατὸν ἄνευ τῆς ἀμερίστου ἐν αὐτῷ συνοχῇῆς ἢ χατὰ φύσιν ἔχειν 

10 τὰ τῶν ἃ 13 ἀλλ᾽ ἅτε] ἀλλὰ te A 17 περατούμενα scripsi: πέρατα Aa 

34 εἰδοπεποιημιένου a 30 7 correxi: ἣἧ Aa 36 ἴσχειν a 



“petoy χαὶ ὡς ἤδη διῃρημένον δυνατὸν γινώσχειν. ὅταν δ᾽ οὖν ὡς ἀδιαί- 

10 

15 
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90 
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ἄνευ τῆς ἐπιβαλλούσης αὐτοῖς τελειότητος. ὃ δὴ συστοίχως γινώσχων τὸ 7θν 
\ ἐνεργείᾳ μὲν ἀδιαίρετον δυνάμει δὲ διαιρετὸν νοῦς νοήσει αὐτὸ δὴ τοῦτο, 

ὡς ἔστιν, ὡς ἀδιαίρετον ἐνεργείᾳ. οἷόν ] τε μὲν γὰρ αὐτὸ νοεῖν χαὶ ἤδη 7|- 
\ σ' 

διῃρημένον, GAN ὅταν ὡς ἕν τὸ ὅλον voy} χαὶ μήπω διῃρημένον, τότε ὡς 
5 ἀδιαίρετον νοεῖ. ὀρϑῶς οὖν ἔφη τὸ οὐδὲν χωλύει, ἐπειδὴ xat ὡς ἀδιαί- 

- la yoy’ ld bE) / \ +Q\ VY ¢€ / > > 

ρετον VOT, τότε xal ἐν χρόνῳ ἀδιαιρέτῳ. χαὶ εὐϑὺς τὸ ὑφειμένον ἐνεδείξατο 
τῆς συστοίχου τούτων γνώσεως οὐ γὰρ ἐν ἀμερίστῳ τῷ παντὸς χρόνου 

χρείττονι νῦν, εἰ δεῖ νῦν χαλεῖν τὸ παντὸς χρόνου χρεῖττον, ἀλλ᾽ ἐν χρόνῳ 

μέν, μένοντι ὃὲ ἀδιαιρέτῳ χατ᾽ ἐνέργειαν. δῆλον OF ὡς ὃ ταῦτα συστοίχως 
γινώσχων νοῦς οὐχ ἁπλῶς ἐστι νοῦς, ἀλλὰ σὺν τῇ λογυκῇ ἀνελίξει τῇ πρώτως 

5 γᾷ A a 7 of \ 5 a ~ \ yy \ > la εἰσαγούσῃ τὴν διάστασιν συμπεπλεγμένος χαὶ ἐνεργῶν (τὸ yap ἐν χρόνῳ 
ἐνεργεῖν λογικῆς ζωῆς), νοῦς 6& ὅμως ὡς τὸ ἀδιαίρετον χαριζόμενος τῇ 

~ Si ” ct 35 ~ 

λογικῇ ταύτῃ διαστάσει. ἕως yap ἂν ws ἀδιαίρετον τὸ συνεχὲς νοῶμεν, 

οὐδὲ τὸν χρόνον διαιροῦμεν: ὁπότερον γὰρ ἂν διαιρῶμεν, εἴτε τὸ μῆχος εἰς 
is [4 YW, \ Lg g αἱ λ λ \ S aa \ \ a) ἡμίσεα εἴτε τὸν χρόνον, ἕπεται xat τὸ λοιπὸν συνδιαιρεῖσϑαι. χαὶ γὰρ et 
τὸ ἥμισυ τοῦ μήχους πρότερον. εἶτα τὸ ἕτερον ὕστερον γινώσχομεν, δῆλον 
ὅτι ual ὃ χρόνος συνδιήύρηται τῷ προτέρῳ χαὶ ὑστέρῳ χαὶ αὖ ὃ χρόνος 
χατὰ τὸ πρότερον χαὶ ὕστερον διαιρούμενος ἄλλο ἕξει γινωσχόμενον χατὰ τὸ 

πρότερον, ἄλλο δὲ χατὰ τὸ ὕστερον, ἵνα ual διαιρῆται ἐνεργείᾳ: ὥστε χαὶ 
~ , y Χ Υ͂ \ i » S\ Nie, 4 

τοῦ μήχους ἄλλο μὲν ἔσται τὸ πρότερον, ἄλλο δὲ τὸ ὕστερον γινωσχόμενον. 

ὀρϑῶς ἄρα ἐπάγει 6 φιλόσρφος ὁμοίως γὰρ ὃ χρόνος διαιρετὸς xat 
ἀδιαίρετος τῷ μήχει" ὡς γὰρ ἂν ἔχῃ τὸ μῆχος καὶ πᾶν τὸ συνεχές, 

οὕτω χαὶ ὃ χρόνος. χαὶ σαφῶς τοῦτο πιστοῦται διὰ τούτων" 

p. 480010 Θὔχουν ἔστιν εἰπεῖν ἐν τῷ Ful 

οὐ γάρ ἐστιν, ἂν μὴ διαιρεθῇ, ἀλλ᾽ ἢ ὃ 
γοῶν τῶν ἡμίσεων διαιρεῖ χαὶ τὸν χρό 

N 

ον 
- > ~ ly 

μήκη. εἰ δὲ ὡς ἐξ ἀμφοῖν, χαὶ ἐν τῷ χρό 

ῇ ‘ S ΄ 

QOOVOY οιαϊρησξι, Ἔν ὅσῳ μὲν γὰρ ὡς ἀδιαίρετον ἡινώσχει, οὐδὲ τὸν χι 

bx ἔ εἰπεῖν τί μὲν ἐν τῷ προτέρῳ ἡμίσει, τί δὲ διάφορον ἐν τῷ 
οὐχ ἔχων 15 ᾿Ξ ϊ ροτερῷ Ἠμιίσξει, Pop cy τῷ 

~ ivf \ 2 i ~ ΄ / X 4 ΄ »» 

λοιπῷ γινώσχει, ἵνα χαὶ ἐνεργείᾳ τῇ νοήσει διέλῃ τὸν χρόνον ὡς ἄλλο μὲν 
, »» ard lA € \ i? \ Seen ~ 

πρότερον ἄλλο ὃξ ὕστερον γινώσχων. ὃ γὰρ κατὰ συνέχειαν τὸ αὐτὸ ϑεωρῶν 
>) » > > 7 > teats a > \ [ > , S \ 

ἀπαραλλάχτως οὐχ ἐνεργείᾳ αὐτὸν διαιρεῖ, ἀλλὰ μόνον δυνάμει διαιρετὸν 

olde τὸν χρόνον ἐν ᾧ νοεῖ, ὅτι χαὶ διέλοι ἂν αὐτόν, εἰ τῶν τοῦ μιήχους 

μορίων ἑἕχάτερον ἐν τοῖς μορίοις τοῦ χρόνου τούτου τὸ μὲν πρότερον τὸ 
δὲ ὅ ϑεωρήσειεν. ὡς εἴ γε διέλοι τὸ μῆχος τῇ ἐπινοίᾳ χαὶ τὸ μὲ δὲ ὕστερον ϑεωρήσειεν. ὡς εἴ γε διέλοι τὸ μῆχος τῇ ίᾳ χαὶ τὸ μὲν 

αὐτοῦ πρότερον τὸ δὲ ὕστερον σχοποίη, συνδιαιρήσει πάντως τὸν χρόνον 
) yes \ f L4 AV ΟΣ ᾿ 4 EEN Ὁ , δ Ὁ 

“AT αὐτὸ τὸ πρότερόν τε χαὶ ὕστερον, χαὶ τότε οὐχὶ ὡς ἀδιαίρετον τὸ ὅλον 
7 x Vv ~ ς \ ΄ ὃ σ \ \ ‘ a > - 

γνώσεται. διὸ ἔφη χαλῶς otovel μήχη᾽ ὅλως γὰρ πολλὰ τὸ ἕν ἐπινοεῖ 

40 διὰ τὸ διελεῖν τῇ ἐπινοίᾳ. χαὶ διὰ τοῦτο οἷον εὶ εἶπε, διότι οὐχὶ τῇ ἡμετέρᾳ 

13 χωριζόμενος ἃ 25 οὐχοῦν A 27 τῶν ἡμίσεων om. a 

5 

10 

26 



954° SIMPLICIL IN L..DE ANIMA III 6 [Arist. p. 480 10. 14] 

ἐπινοίᾳ μεριζούσῃ ἕπεται πάντως τὸ χαὶ ἤδη αὐτὰ διῃρῆσϑαι τὰ πράγματα. ΤΙ: 

χἂν οὖν μήπω ἢ πλήϑη, ἀλλ᾽ ὡς πλήϑη ἐπινοεῖται. ἐάν γε μὴν μὴ ὡς 

πολλὰ GAN ὡς ἕν τὸ ἐξ ἄρον νοῶμεν» χαὶ ἐν ἀδιαιρέτῳ πάντως αὐτὰ 

εἰσόμεϑα χρόνῳ, τῷ χατ᾽ ἐνέργειάν φημι ἀδιαιρέτῳ. χαὶ εὖ γε, ὅτι χαὶ 80 

5 ταύτῃ τὸ ἐν τοῖς διαιρετοῖς ἀδιαίρετον διαστέλλει ἀπὸ τοῦ εἰδητιχοῦ οὐ 

μόνον ὡς ἐν χρόνῳ γινωσχόμενον., ἀλλὰ χαὶ ὡς oO τς: χαὶ 

Στὸ: Ἢ ὡς συμπληρούμενον ἐχ τῶν μερῶν (διὸ τὸ ἐξ ABRs ἔφη, ὡς δύο 

τὰ μέρη ὑποθέμενος)" τὸ γὰρ εἰδητιχὸν πάντῃ ἀμέριστον χαὶ οὐχ ἔχον μέρη. 

p.430014 Τὸ δὲ μὴ χατὰ ποσὸν ἀδιαίρετον ἀλλὰ τῷ εἴδει νοεῖ 

10 ἐν ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ χαὶ ἀδιαιρέτῳ τῆς ψυχῆς. 

Πρὶν Sue EE τελέως τὸν. περὶ τῆς τῶν ἀδιαιρέτων ἐν τοῖς διαι- 35 

pare νοήσεως λόγον, ἐν τῷ μέσῳ Ὁ ἦμος: τὸ διάφορον αὐτῆς 

πρὸς τὴν τῶν εἰδῶν νόησιν, ἵνα χαὶ ΣῊ αἰτίαν ἐνδείξηται, δι᾿ ἣν ὅλως 7 

περὶ ἐχείνων νῦν παρείληπται νόησις, ὅτι διὰ σαφήνειαν χαὶ διάχρισιν τῶν 

15 εἰδητικῶν νοήσεων. αὗται γὰρ οὔτε ἐν χρόνῳ οὔτε διαιροῦνταί πως 7, 

γεργείᾳ 7) δυνάμει, GAN ὥσπερ ἐστὶν αὐτὰ τὰ εἴδη ἀμέριστα, οὔτε χρόνῳ 

παρατεινόμενα οὔτε χατά τινα διάστασιν μεριζόμενα, οὕτω xa at συστοί- 

χως αὐτοῖς συναρμοζόμεναι γνώσεις ἀμέριστοι παντελῶς ἔσονται, οὔτε 40 

διϊστάμεναί πως καὶ ἀνελισσόμεναι οὔτε ὅλως ἐν χρόνῳ γινόμεναι. χἂν γὰρ 

20 ἐν χρόνῳ ἔφη ὃ ̓ Λριστοτέλης, ἀλλὰ τὸ ἐν ἀδιαιρέτῳ προστέϑειχεν, ἵνα τὸ 

ὑπὲρ τὸν χρόνον σημάνῃ. πᾶς γὰρ χρόνος διαιρετός" ὡς οὖν ἢ τοῦ λιϑίνου 

προσϑήχη ἐν τῷ λιϑίνη ναῦς ἀναιρεῖ τὸ ναῦν εἶναι, οὕτω χαὶ ἢ τοῦ ἀδιαι- 

ρέτου τῷ χρόνῳ πρόσϑεσις ἐξαίρει τοῦ εἶναι χρόνον. κατὰ ποσὸν μὲν οὖν 

ἐστιν ἀδιαίρετον, ὅ ἐστι μὲν ποσὸν οὐ διῃρημένον δέ, ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ μὲν 45 

ἀδιαίρετον οὐχὶ δὲ δυνάμει. τὸ δὲ μὴ τοιοῦτον ἀλλὰ τῷ εἴδει, τουτέστιν ὡς 

εἴδος ὃν ἀδιαίρετον, νοεῖ, φησιν, ἐν ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ, τουτέστιν ἢ ἐν τῷ 

νῦν ἢ τό γε ἀληϑέστερον φάναι χρειττόνως 7] χατὰ χρόνον, χαὶ τῷ ἀδιαι- 
ρέτῳ τῆς ψυχῆς, ὀρϑῶς εἰδὼς τὰ Πλάτωνος, ὡς ἐξ ἀμφοῖν ἐστιν ἢ ψυχή; 

τῆς τε ἀμερίστου χαὶ τῆς περὶ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας. τὸ οὖν 

80 ὅσον ἀδιαίρετον χαὶ ἀμέριστον τοῖς εἴδεσιν εὖ συναρμόζεται, χαὶ συστοίχως 

αὐτοῖς συμφύεται τῷ ἀδιαιρέτῳ ἑαυτῆς τοῖς ἀδιαιρέτοις. nat πάλιν δῆλον 50 

ὡς οὐ περὶ τοῦ χρείττονος ἢ χατὰ ψυχὴν νοῦ, οὔτε περὶ τοῦ μετεχομένου 
ὕπ᾽ αὐτῆς οὔτ᾽ ἔτι μᾶλλον περὶ τοῦ ἀμεϑέχτου, 6 λόγος αὐτῷ, ἀλλὰ περὶ 

ΟΣ 

τῷ σι 

τοῦ οὐσιώδους χαὶ μονίμου τῆς ψυχῆς. χαὶ γὰρ νῦν ἐναργῶς τῷ ἀδιαι- | ὶ ᾿ 
[4 ~ . Ὁ ~ ~ 

5 ρέτῳ τῆς ψυχῆς, ὡς εἰδὼς ual τὸ διαιρούμενόν πως adtTHS. ταῦτα περὶ seat | 7 
4 ΄ τῆς τῶν εἰδῶν εἰπὼν ἐν μέσῳ νοήσεως, τὴν διαφορὰν ἡμῖν παραδιδοὺς πρὸς 

τὴν τῶν ἄλλως πως λεγομένων ἀδιαιρέτων, αὖϑις ἀναλαμβάνει τὸν περὶ 

co 

ταύτης λόγον ταυτὶ γράφων" 

9 νοεῖ om. A 10 χαὶ τῷ ἀδιαιρέτῳ interpr. Simplicius 11 πρὶν] πλὴν A 

17.18 αἱ συστοίχως] ἀσυστοίχως A 22 ἡ om. A 24 δὲ ἀλλ] δ΄ A 28 τὰ [Πλάτωνος] 

Tim. 8 p. 354 
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\ > Cz = ὟΝ 

χαὶ ἐν ᾧ χρόνῳ, ἀλλ᾽ 7 αδια 

Ἐππαναλαμβάνει μέν, ὡς εἴρηται, τὸν περὶ τῶν ἐν τοῖς διαιρετοῖς ἀδιαι- 8 

ρέτων λόγον, ὅπως νοεῖται. ἀντιδιαστείλας δὲ ἐν μέσῳ τὴν περὶ τῶν εἰδῶν 

5 νόησιν χαὶ ταύτην εἰπὼν γίνεσϑαι τῷ ἀδιαιρέτῳ τῆς ψυχῆς χαὶ ἐν ἀδιαιρέτῳ 5 
χρύνῳ, τὴν τῶν ἐν τοῖς διαιρετοῖς ἀδιαιρέτων οὔτε ἁπλῶς τῷ ἀδιαιρέτῳ 

~ ~ “4 lA 4 Cc ~ > ba) {é 4 5 \ ~ > 

τῆς ψυχῆς λέγει γίνεσϑαι οὔτε ἁπλῶς ἐν ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ, ἀλλὰ τῷ χατ 
9 > VY SX \ eed ὦ fd \ A \ σ y \ ~ af 

ἐνέργειαν οὐχὶ δὲ καὶ δυνάμει ἀδιαιρέτῳ. τὸ γὰρ ὅσον διἀιρετὸν τῆς ψυχῆς 
ἐνίοτε μὲν χαὶ χατ᾽. ἐνέργειαν ἐν τῇ ϑεωρίᾳ διαιρεῖται. ἐνίοτε δὲ μόνον μὲ p 

10 δυνάμει ἐστὶ διαιρετόν, οὐχὶ δὲ χαὶ τῇ ἐνεργείᾳ. ὅταν μὲν 1p ἰδίᾳ. τὸ 

ζῷον καὶ αὖϑις τὸ λογικόν, εἶτα τὸ ϑνητὸν ἐπισχοπῇ, διαιρεῖ τὴν τοῦ ἀν- 
ϑρώπου ϑεωρίαν ἐνεργείᾳ ὅταν 6& ὁμοῦ τὸ πᾶν συναιρῇ, ἣ ἐνέργεια αὐτῆς 10 
ἣ γνωστιχὴ ἀδιαίρετος γίνεται, οὐχὶ χαὶ δυνάμει (πέφυχε γὰρ διαιρεῖσϑαι) 
ἀλλὰ μόνον ἐνεργείᾳ. χαίτοι οὖν διαιρετὸν ὃν τὸ τῆς ψυχῆς τούτων 

15 γνωστιχὸν χαὶ ἐν χρόνῳ διαιρετῷ ὄντι φύσει γινῶσχον, οὐχ ὡς διαιρετὸν 
σ ASS e 2 4 > pak aoe ῇ σ ¢ > ΄ ~ ~ ὅμως οὐδὲ ὡς ἐν χρόνῳ διαιρετῷ γινώσχει, ὅταν ὡς ἀδιαιρέτου τοῦ γνωστοῦ 
ἀντιλαμβάνηται, φύσει ὄντος χαὶ αὐτοῦ διαιρετοῦ. διὸ χατὰ συμβεβηχὸς 
ἔφη. οὐ γὰρ ὡς διαιρετὸν τὸ διαιρετὸν ἀλλ᾽ ὡς ἀδιαίρετον γινώσχει, οὐδὲ 
ὡς ἐν διαιρετῷ χρόνῳ, χαίτοι διαιρετῷ ὄντι, ἀλλ᾽ ὡς ἀδιαιρέτῳ, οὐδὲ ὡς 15 

20 διαιρετῷ τῆς Ψυχῆς γινώσχουσα, ἀλλὰ χαὶ τούτῳ ὡς ἀδιαιρέτῳ. ὡς γὰρ 

πρὸς τὸ διαιρετὸν εἴληπται τὸ χατὰ συμβεβηχὸς εἶναι τὸ ἐν αὐτοῖς ἀδιαίρετον" 
οὐ γὰρ ἣ διαιρετά ἐστι, ταύτῃ καὶ ἀδιαίρετα, χαὶ διὰ τοῦτο ὡς διαιρετὰ 
χατὰ συμβεβηχὸς ἕξει τὸ ἀδιαίρετον, οὐ τὸ χεῖρον νῦν δηλοῦντος τοῦ χατὰ 
συμβεβηκός, ἀλλὰ. χαὶ τὸ xa? ἕτερον λόγον ual χρείττονα. χατὰ συμ- 

25 βεβηχὸς οὖν τὰ διαιρετὰ srr τὸ γὰρ ἐχεῖνα τῶν διαιρετῶν αὐτῷ 
Siam, ὥσπερ χαὶ [Ὁ] αὐτὸς ἐπάγει λέγων χαὶ ody ἣ ἐχεῖνα διαιρετά, 20 
ὅτε τὸ ἀδιαίρετον αὐτῶν ὑτλοΣ τὸ δὲ χατὰ συμβε πηλὸς ἀξιοῖ μὴ ἐπὶ 
μόνων τῶν γινωσχομένων, διαιρετῶν ὄντων, ἀχούειν, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τοῦ νοοῦντος 

“ - > ~ ὃ ~ 

χαὶ τοῦ χρόνου, ᾧ τε vost xat ἐν ᾧ, προσϑεὶς αὐτὸ δὴ τοῦτο ᾧ νοεῖ 
80 χαὶ ἐν ᾧ χρόνῳ, ἵνα δηλώσῃ, ὡς ἔφαμεν, ὅτι χαὶ διαιρετῷ ὄντι τῆς 

ψυχῆς τῷ νοοῦντι τὰ τοιαῦτα οὐχ ὡς διαιρετῷ ὄντι ἐνεργεῖ. τὸ τοίνυν ἐν 

αὐτοῖς ἀδιαίρετον χαϑ’ αὑτὸ ὡς ἀδιαίρετον γινώσχει, τὰ διαιρετὰ χατὰ 

to or 
Ls 4 y 7 ὃ g λό: AA ΣΝ Le \ »᾿ Soa eee 

συμβεβηχός, διότι xat’ ἕτερον λόγον εἶχε τὸ ἀδιαίρετον, καὶ ody ἢ διαιρετά. 

δηλοῖ γὰρ τὸ xa? αὑτὸ τὸ ἀδιαίρετον γινώσχεσϑαι προσϑεὶς τὸ ἀλλ᾽ 
= xf ΄ > \ S\ 5 ) κι ὟΝ / ~ ΓΝ ΑῚ ~ ee ile 35 ἡ ἀδιαίρετα. εἰπὼν GE ἀλλ᾽ y ἀδιαίρετα, πιστοῦται διὰ τῶν ἐφεξῆς, 
ὅτι ἔστι τι ἐν τοῖς διαιρετοῖς ἀδιαίρετον. 

Ὁ τῷ ἀδιαιρέτῳ correxi: τῷ διαιρετῷ Aa 20 ὡς γὰρ seripsi: οὐ γὰρ Aa 26 6 delevi 

27 ϑεωρεῖ scripsi: tewod Aa 29 ὅτε A post ἐν w add. λέγων a 32 διαιρετὸν ρ ! if ρ 
(post αὐτοῖς) A 34 τῷ xa? αὑτὸ A 
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" 

“p.480017 Ἔστι γὰρ καὶ ἐν τούτοις τι ἀδιαίρετοι ἀλλ᾽ ἴσως οὐ Thy 

χωριστόν, ὃ ποιεῖ ἕνα τὸν χρόνον χαὶ τὸ ues χαὶ τοῦτο 

ὁμοίως ἐν ἅπαντί ἐστι τῷ συνεχεῖ καὶ χρόνῳ χαὶ μήχει. 

Ὅτι μὲν ἔστι τι ἐν τοῖς συνεχέσιν ἀδιαίρετον, ἐπιστώσατο διὰ τοῦ πᾶν 80 

5 συνεχὲς ἕν τι εἶναι. ἀν γὰρ αὐτὸ τὸ ἕν, καὶ τὸ μετέχον τ δ πε σι 

οὐχ αὐτοὲν os ἤν; μεριστὸν ὄν, ὕπερ pee με πε τὶ ἔφη- τὸ 

ὖ χωριστόν, ἐπειδὴ οὐχὶ τὸ εἶδος τοῦ ὑποχειμένου, ἀλλ᾽ αὐτὸ 

evoy ὡς ἡνωμένον ϑεωρεῖ. ἐχεῖνο tae πάντως ἀχώριστον ὅτ' 

ott τοῦ ὑποχειμένου, ἐπεὶ τὸ εἶδος ἔχει τι Reopen: ὡς χαὶ 

caer PpOne το τον ss χαλῶν χαὶ τὰ φυσιχὰ so 35 

ad [ord as a o x a. 

Ms © as 

10 αὐτὸς ἐν τ 
διὰ τὸ οὐσίας εἶναι χαὶ οὐσιοῦν τὸ ὑποχείμενον ἀλλὰ μὴ οὐσιοῦσϑαι ὑπ᾽ 

αὐτοῦ. χαὶ διὰ τοῦτο, οἶμαι, χαὶ τὸ ἴσως προστέϑειχε, σημαίνων ὡς εἰ 
\ 

μὲν τὸ εἰδητιχὸν ἀδιαίρετον λάβοις, χωριστόν πως ἐχεῖνο, εἰ δὲ τὸ τοῦ ὗπο- 

χειμένου, ἀχώριστον. 

\ ΄σ " 

18 p. 430020 Ἡ 68 στιγμὴ καὶ πᾶσα διαίρεσις καὶ τὸ οὕτως ἀδιαίρετον 

δηλοῦται ὥσπερ ἣ στέρησις. καὶ ὅμοιος ὃ λόγος ἐπὶ τῶν ἄλλων, 

οἷον πῶς τὸ χαχὸν γνωρίζει ἢ τὸ μέλαν" τῷ ἐναντίῳ γάρ πως 

γνωρίζει. 40 

Μετὰ τὴν ἘΞ. τῶν ἐνεργείᾳ μόνον ἀδιαιρετῶν Ὅν: παραδίδωσιν 

90 ἐφεξῆς χαὶ τὴν ὙΠ τῶν πάντῃ μὲν ddirpetoy, χατὰ Thy ἀπόπτωσιν δὲ 

τῶν διαιρετῶν ἐχόντων τὸ ἀδιαίρετον. ἔχει μὲν 1 τινα οἰχείαν poppy 

χαὶ ἢ ἐπιφάνεια χαὶ Ἷ τραμμὴ καὶ αὐτὴ ἣ στιγμὴ καὶ τὸ νῦν, καὶ διὰ 

τατον οὗ παντελῶς ἐν στερήσεὶ ταῦτα ϑετέον, ἀλλ᾽ ὡς τ - ἔχει τὸ 

στερημένον. ὡς ao ἢ ἐπιφάνεια χατὰ τὸ μῆχος xal πλάτος ἔχει τὸ με- 45 

25 ἘΠΕ ΘΕ χατὰ δὲ τὸ βάϑος τὸ ἐστερημένον, οὕτω καὶ at ἄλλαι διαι- 

ρέσεις πᾶσαι, ἧ τοῦ διαιρετοῦ ἀπολείπονται, οὗπέρ ἐστι πέρατα, ταύτῃ ἐν 

στερήσει τυγχάνουσιν οὖσαι. πάλιν οὖν 6 συστοίχως τὰ πέρατα νοῶν 

“νώσεται αὐτὰ χαὶ ὡς ἐστερημένα οἰχείως τοῖς ὑποχειμένοις διὰ τὴν σύστοιχον 

ϑεωρίαν χατὰ στέρησιν τοῦ εἴδους. νοῶν γὰρ τὸ εἶδος χαὶ τὸ ἐστερημένον 

30 αὐτοῦ εἴσεται ὡς μὴ μετέχον ἐχείνου, φημὶ τοῦ εἴδους, ᾧ καὶ πέφυχεν ἣ 

στο ρῆσις παρυτίστασηαι: τουτέστι τοῦ Ἱενητοῦ, hs τῷ γε ἀιδίῳ ἀγαθῷ 50 

δὴ 

I~ 

οὐδὲν ρου τ χαχὸν οὐδὲ ἄλλῳ τινὶ τῶν ἀιδίων εἰδῶν οὐδεμία a 

πῶς οὖν τὰς στερήσεις ὡς στερήσεις γινώσχομεν; ὡς τὸ σχότος TH μὴ ὁρᾶν 

τὸ φῶς, χαὶ τὸ χαχὸν τῷ μὴ ὁρᾶν τὸ ἀγαϑὸν ἐν αὐτῷ, ἐπεὶ τῇ τοῦ ἀγαϑοῦ 

35 ἐννοίᾳ χαὶ τῇ τοῦ φωτὸς χαὶ τὸ χαχὸν χαὶ τὸ σχότος γινώσχομεν, ὡς τῇ 
\ 

τοῦ χανόνος ὀρϑότητι τὸ στρεβλόν. γὰρ μέλαν νῦν ὃ ̓ Αριστοτέλης χαὶ τὸ 

@- 

τ 

λευχὸν τὸ μὲν ἀντὶ τοῦ σχότους τὸ δὲ ἀντὶ τοῦ φωτὸς εἴληφεν, ἐπεὶ χαὶ τὸ 

ὃ ἐν ἅπαντι] ὃν παντὶ A τῷ om. A 10 ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει] Phys. ΒῚ1 ? 

11 ἀλλὰ] χαὶ ἃ 19 μόνων ἃ 20 τὴν (post χατὰ) om. a ᾿ 23 ταύτην Al 
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@- 

; ea) > is > . 

μέλαν εἰδος ἐστίν. ἐν ὃ 

στιγμὴν βούλεται χατὰ στέρησιν νοεῖσϑαι᾽ οὐ γὰρ ὡς διαίρεσιν, ἀλλ᾽ ὡς 

~ In > , Oo 5 ΄ ~ \ 
| tH λέξει ἐπισημαντέον, ὅτι οὐχ ἁπλῶς τὴν 

ἀπολειπομένην τῆς διαστάσεως, ἧς ἐστι πέρας, χαϑὸ χαὶ τὴν στέρησιν 
πέπονθεν. ἣ γὰρ στιγμή; φησι, καὶ τὸ οὕτως ἀδιαίρετον ὡς τὸ νῦν χαὶ 
πᾶσα διαίρεσις, ταύτῃ οὖσα στέρησις, xa? ὅσον ἀπολείπεται τῆς οἰχείας 
διαστάσεως, δηλοῦται ὥσπερ ἣ παντελῶς οὖσα στέρησις, οἷον τὸ χαχόν. χαὶ 
γὰρ εἰ χαὶ πάντως τὸ χαχὸν TH τοῦ ἀγαϑοῦ engaaet Ἔτι ἴδεται [5.95 

σ 

ὡς χαχὸν ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ ἀγαϑοῦ ἔχει τὸ εἶναι. ὡς τὸ μὴ ὄν, ὅσον οἶδεν 
? 

\ (x 7, X Ἃ > ? > at S ~ Pl > > ἣ φύσις μὴ ὃν ἀλλ᾽ οὐ τὸ μηδαμῶς ὄν, ἐν ἀπουσίᾳ ἐστὶ τοῦ ὄντος ἡ μὴ 
ὄν, χἂν ὄντι τινὶ παρυφιστῆται. 

p. 430023 Δεῖ δὲ δυνάμει εἶναι τὸ γνωρίζον χαὶ ἐνεῖναι ἐν αὐτῷ. 

Δοχεῖ μοι τὸ ῥητὸν τοῦτο πάλιν σαφῶς ἐνδείχνυσϑαι, ὅτι δευτέρα ἐστὶν 
ἢ τῶν διαιρέσεων τούτων νόησις χαὶ πολλοῖς ἀπολειπομένη μέτροις τῆς 
τῶν εἰδῶν SEU ἐχείνη γὰρ “av τε ΞΟ ἵσταται χαϑαράν, αὕτη δὲ 

τῷ δυνάμει συμπέπλεχται: χαὶ γὰρ ἣ αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ᾧ ἢ στέρησις 

παρυφίσταται" ὅταν τὸ εἶδος ὡς χαὶ στερητικῶς ἐνεργοῦν γινώσχωμεν, του- 
τέστιν ὡς χαὶ ἀπεῖναι δυνάμενον τῶν εἰδοποιουμένων, τῇ συμπλεχομένῃ τῷ 
δυνάμει νοήσει νοοῦμεν. οὐ ἢ τελεία οὐδὲ ea ἐνεργεία, ἀλλ᾽ ἀτελεῖ 
χαὶ οὐχὶ τῷ ἐνερ τ μόνῳ ὄντι, ἀλλὰ χαὶ τῷ δυναμένῳ χαὶ ὡς πος 

ἐπιβαλλούσῃ χατὰ Thy σύστοιχον αὐτοῦ γνῶσιν. πάλιν γὰρ ἐπισημαντέον, 
ἵνα wh τὴν ἐὐττος τῶν Le γνῶσιν xat ἐξηρημ μένην χαὶ οὐχὶ 
συστοίχως ἀλλ᾽ ὑπερεχόντως αὐτὰ iO enetene προτείνων eck ἐχξίνη 

γάρ, ὡς τὸ γινῶσχον πέφυχεν, χαὶ οὐχὶ τοῖς γινωσχομένοις ἐπαχολουϑοῦσα, 

χρειττόνως αὐτὰ οἶδεν 7 ἐχεῖνά ἐστιν. δεῖ οὖν, φησι, δυνάμει εἶναι τὸ νοοῦν 
ταῦτα δηλαδή, τουτέστιν ἀτελέστερον 7 τὸ τὰ εἴδη νοοῦν χαὶ τῷ δυνάμει 
συμπεπλεγμένον, χαὶ ἐνεῖναι ἐν αὐτῷ τῷ νοοῦντι τὸ δυνάμει. τοῦτο ὃς 
προστέϑειχεν, ἵνα μὴ μόνον δυνάμει εἶναι τὸ νοοῦν δου θυτς ὁποῖον 
παρεδίδου τὸν ἔξω προϊόντα χαὶ ἔτι ἀτελῆ νοῦν" οὐ γὰρ οὕτω δυνάμει τὸ 

5 

μ 

γοοῦν νῦν εἴρηται, ὡς μηδὲ νοοῦν, ἀλλ᾽ ὡς νοοῦν μὲν χαὶ χατ᾽ ἐνέργειαν 
> , 2; γοοῦν, συμπεπλεγμένον δὲ τῷ δυνάμει, τουτέστι τῷ ἀτελεῖ ual TH οἰχείᾳ 

4 > a ~ Ψ 4 ~ A 4 

στερήσει. ὡς ica τὸ βλέπειν ἀμυδρῶς οὐχ ἔστι παντελῶς μὴ βλέπειν, 
5} \ Δ ΄ leg \ \ ~. σ , ἀλλὰ βλέπειν τῇ ξαυτοῦ στερήσει, οὕτω χαὶ τὸ νοεῖν, ὅταν συμπλέχηται 

τῷ μὴ νοεῖν πως. τοῦτο δὲ συμβαίνει, ὅταν τις ἅμα τὸ εἶδος χαὶ τὴν 

στέρησιν αὐτοῦ ees) συστοίχως- οὐ γὰρ vost μόνον, ἀλλὰ χαὶ οὐ νοεῖ. 

γὰρ στέρησις οὐδέποτε xa ἑαυτὴν νοεῖται, ἐπεὶ μηδὲ ἔστι xa? ἑαυτήν 
ποτε. χαὶ διὰ τοῦτο ἣ τοιαύτη νόησις ἀτελής πως χαὶ τῷ οἰχείῳ δυνάμει 
ba ~ ἤτοι τῇ στερήσει συμπεπλεγμένη- 

7 ἀπερείδεται a 8 ἐν] ἐν τῇ a 11 ἐνεῖναι] ἕν εἶναι ἃ 94 γὰρ (post 

om. A 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 17 

57 

τῶν 

ἀλλ᾽ ὅ 

25 

οὗ) 
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p. 430 b 24 Εἰ δέ τινι μή ἐστιν ἐναντίον τῶν αἰτίων, αὐτὸ ἑαυτὸ 72: 

γινώσκει χαὶ ἐνεργείᾳ ἐστὶ xat χωριστόν. ' 

Ὥσπερ ἀνωτέρω τὴν τῶν ἐν τοῖς διαιρετοῖς ἀδιαιρέτων Poe γνῶσιν 

εὐϑὺς ἀντιδιέστειλε τὴν τῶν χαϑαρῶς Gey γόησιν ὡς χαὶ τῷ τ 

τῆς ψυχῆς ere χαὶ ὑπέρχρονον : si mponyoopgvens ἦν αὐτῷ 7 

περὶ τῆς τῶν εἰδῶν νοήσεως a χαὶ διὰ τὸ ταύτης σαφήνειαν παρε- 

"8 Ε τὰ ὁπωσοῦν ἄλλως ἀδιαίρετα, ὡς ἀπὸ τῆς τούτων παραθέσεως 

ἐναργέστερον ἡμῶν ΠΑ νιον τῆς RES νοήσεως τῶν εἰδῶν, οὕτω 

χαὶ νῦν τὴν τῶν διαιρέσεων τον παραδοὺς ἀντιδιαστέλλει πάλιν τὴν τῶν 

εἰδῶν νόησιν ὡς πρὸς δυνάμει οὖσαν ee χαὶ ὡς πρὸς ge 

ταῖς στερητιχαῖς φύσεσι χαὶ Ἰενηταῖς χαὶ διὰ τοῦτο ἔχουσαν τι χαὶ αὐτὴν 

ἀντιχείμενον τῷ δυνάμει τῷ ἐν αὐτῇ τὴν χωριστὴν χαὶ χαϑαρὰν ἐνέργειαν 

yo ἀναντίϑετον, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς ἄλλου οὖσαν τὴν ἑαυτῆς ὑπάρχουσαν. 

ἅπερ ἅπαντα ϑειότερον μὲν χαὶ χρειττόνως τῷ ἀμεϑέχτῳ ὑπάρχει, διὸ χαὶ 

δευτέρως τῷ ὑπὸ gon UETE) apeye ὑπάρχει δὲ χαὶ τῇ πρώτῃ οὐσίᾳ τῆς 

νυχῆς, εἰ χαὶ ὑφειμένως διὰ τὴν πρὸς. ἀνέλιξιν ἤδη συμπλόχήν. περὶ ἧς 

αὐτῷ νῦν ὃ λόγος. ὡς διὰ πολλῶν τῶν προτέρων λόγων ὑπεμνήσαμεν, ἵνα 

χαὶ ἅμα νοῦς ἢ χαὶ ἐπιστήμη, ὅπερ αὐτὸς ἠξίωσεν" 6 γὰρ χρείττων τῆς 

οὐσίας τῆς ψυχικῆς νοῦς Hey, οὐχ ἐπιστήμη δέ. τ οὖν τῆς οὐσίας τῆς 

ψυχικῆς χαὶ τοῦ xav αὐτὴν ἱσταμένου vod καὶ νῦν ὃ λόγος, χαὶ ἀξιοῦται 

χαὶ περὶ αὐτοῦ ὅτι ἀναντίϑετος, ἐπειδὴ χαὶ ἀίδιος (σαφῶς γὰρ ὅτι ἀϑάνατος 

εἴρηται, ὅτε ἐλέγετο “xat ἔστι τοῦτο μόνον τῆς ψυχῆς avdvatov”), ἐν 

δὲ τοῖς Ὅτ ois ἢ ἐναντίωσις καὶ ἣ στέρησις: καὶ ὅτι αἴτιος" ἦν γὰρ τὸ 

ποιοῦν αὐτός, ὥσπερ τὸ πάσχον ὃ ἔξω 7 oo yoos. αὐτῆς yap τῆς ψυχῆς 

χαὶ πρότερον ἔλεγεν τὸ μὲν εἶναι ποιοῦν τὸ δὲ πάσχον, καὶ τὸ μὲν ποιοῦν 

ἀρχὴν χαὶ αἴτιον ἐτίϑετο, τὸ ὃὲ τσ. ὕλην. αἰτία οὖν χαὶ ἣ τῆς ψυχῆς 

ἀχροτάτη οὐσία. ἀλλὰ xat τῇ οὐσίᾳ uy ἐνέργεια, εἰ χαὶ το ὡς 

εἴρηται, ὃ τῆς ψυχῆς οὐσιώδης νοῦς. διὸ χαὶ νῦν αὐτὸν ἑαυτὸν γινώσχειν 

αὐτὸν συμπεραίνεται. αὐτὸς ee χαὶ τὰ εἴδη δευτέρως διὰ τὴν συμφυῆ 
\ c X 

πρὸς τὸν ὑπὲρ ψυχὴν νοῦν BEET: od γὰρ GV ἑτερότητος ὡς 7 φύσις 
» ΕΑ ἘΝ KO rs FEY Dee τότε aed ε > 

χαὶ TA OW ὦματα, αλλα συμφυῶς αὐτοῦ εςηπται. ξεότι OF XAL EVEN {ELA Ws 

σ PN) ~~ ~ , Li wv >\ v od ~ 5 οὐδαμῇ τῷ δυνάμει συμπλεχόμενος, ἄυλος δὲ dy, ὅταν χωρισθῇ τῶν δευ- 
kh , - “ ~ ~ τέρων χαὶ προβαλλομένων χαὶ ἔξω ῥεπουσῶν ζωῶν. ὅϑεν χαὶ αὐτὸς ἐνέρ- 

vevav εἰπὼν τὸν τοιοῦτον νοῦν προσέϑηχε χαὶ χωριστός. τότε γὰρ ἐνέργει 
τ αν ρας ΟΝ ee Ὁ ΩΤ ae Spare es ~ σ ~ > 
χαὶι DULY TS χαὶ TAYTA OOM TEDL αὐτοῦ ηςιῶται voy, τὰν χωρισϑῇ- ου 

oa δεῖ τὸ χωριστὸν ἀχούειν ὡς ἐπὶ del χεχωρισμένου, ἀλλ᾽ ὡς ποτέ᾽ χωρισ 
γάρ, φησιν, ἔστιν ὅπερ ἐστίν. 

2 
9 μὲν (ante ποιοῦν) om. A 90. 34 εἰπὼν ἐνέργειαν a 37 φησιν p. 430422 

40 

δι 

ἐνέργεια interpr. Simplicius 22 ἐλέγετο p. 480423 25 ἔλεγεν p. 4304 14sqq. 
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p. 430096 Ἔστι δ᾽ ἢ μὲν φάσις τι χατά τινος, ὥσπερ ἣ κατάφασις, 72ν 

χαὶ ἀληϑὴς ἣ ψευδὴς πᾶσα’ ὃ δὲ νοῦς οὐ πᾶς, GAN ὃ τοῦ τί 
2 A) \ es > > \ \ Seay , : 
ἐστι κατὰ τὸ τί ἣν εἶναι ἀληϑὴς xat οὐ τὶ χατά. τινος. 

Εἰπὼν χαὶ ἀξιώσας ἐπὶ τῆς ψυχιχῇς ἀχροτάτης οὐσίας χαὶ τοῦ xat’ 
9 ~ “ῳ 5 ~ ~ ΄ 

αὐτὴν νοῦ, ὅσα πρώτως περὶ τοῦ ὑπὲρ ψυχὴν ἠξιοῦμεν vod, βούλεται πάλιν, 

ὥσπερ χαὶ πρότερον εἰρήχαμεν, τὸ διάφορον ἐνδείξασϑαι χαὶ σαφῶς παρα- 
~ ~ 5 7 Ὁ c ~ ~ \ \ ¢ l4 ~ ΄ -Ὁ 

δοῦναι τοῦ οὐσιώδους ἡμῶν νοῦ πρὸς τὸν ὑπέρτερον τῇ προσϑήχῃ τῆς λο- 

xis διαιρέσεως. χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ πλεονάχις τῇ αὐτῇ λέξει χρῆται, χαὶ 

τὴν οὐσίαν αὐτὴν παραδιδοὺς τοῦ οὐσιώδους ἡμῶν νοῦ χαὶ τὴν ἐνέργειαν, 

ἵνα μετὰ τῆς πρὸς τὰ χρείττω χοινωνίας χαὶ τὸ διάφορον εἰδείημεν χαὶ 
tA x δ lj ae yer Fs © 2 Ξ SN Sh VEN e 

πανταχόϑεν πρὸς τὴν μεσότητα τῆς ψυχῆς ὁρῶμεν. ἐπειδὴ GF xat δύσ- 
ς ἰᾷ Ny td / > 3 ΄, 

ληπτοι αἱ μεσότητες χἀὶ ὀνομάτων ἐνίοτε οἰκείων ἀπορίᾳ ἀδηλότεραι γίνονται, 

τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν σαφηνίζονται. οὕτως ὑπὸ [Πλάτωνος ἐχ τοῦ ἀμερίστου 

χαὶ μεριστοῦ, οὐ κατὰ παράϑεσιν, ἀλλ᾽, ὡς ἐχεῖνος ἔφη, xata σύγχρασιν" 

συνεχεράσατο γάρ, φησιν, ἐξ ἀμφοῖν, ἵνα ὅλην δι’ ὅλης τὴν οὐσίαν τὴν 

ψυχιχὴν ἀμέριστόν πως ἅμα χαὶ εἰς τὴν περὶ τὰ σώματα μεριζομένην ἀπο- 

χλίνουσαν οὐσίαν ἀποφήνῃ. ἀλλ᾽ οὐχὶ 2x μέρους μὲν ἀμέριστον ex μέρους 

δὲ εἰς τὸ μεριστὸν ἀποχλίνουσαν, ὅλην δὲ Gt’ ὅλης τὸ συναμφότερον, ἀλλ᾽ 

οὐδέτερον εἰλικρινῶς, μᾶλλον δὲ οὐδὲ συγχεχραμένον ὁποτερονοῦν, ἀλλ᾽ 

ἁπλοῦν τι χαὶ ἴδιον τὸ εἶναι τῆς ψυχῆς μέσον τῆς γε ἀμερίστου χαὶ τῆς 

περὶ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας χοινωνίαν τινὰ διὰ τὴν μεσότητα πρὸς 

ἑχάτερον τῶν ἄχρων διασῶζον: ὡς τὸ ξανϑὸν φέρε χρῶμα ἁπλοῦν ὃν χατ᾽ 

ἀλήϑειαν χαὶ οὐχ ἐχ τῆς λευχοῦ χαὶ μέλανος τῶν ἄχρων χρωμάτων συγ- 

χράσεως ὑπὸ τῆς φύσεως ὑφιστάμενον, GAN ἴδιον χαὶ ἁπλοῦν, ὡς εἴρηται, 

ὅμως. ἐξ ἀμφοῖν λέγεται τῶν ἄχρων διὰ τὴν πρὸς Exdtepov τῶν μέσων 

πάντων χοινωνίαν. ἀλλ᾽ ἐπειδή, ὡς εἴρηται, τὰ μέσα οὔτε ὀνόμασι πάντως 

οἰκείοις προσαγορεύεται οὔτε ταῖς ἡμετέραις νοήσεσιν εὐεπίβλητα, ἀποδεχτέον 

τοὺς ἀρίστους φιλοσόφους ἐκ τῶν ἄχρων πειρωμένους αὐτὰ ϑηρεύειν. οὕτω 

δὴ καὶ ᾿Αριστοτέλης ἐκ τοῦ vod χαὶ τῆς ἐπιστήμης, λογικῆς οὔσης ἐνεργείας 

ua ἕξιν καὶ προβολήν, τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς xat τὴν οὐσιώδη ἐνέργειαν 

ἑλεῖν πειρᾶται ὡς νοῦν τε ἅμα οὖσαν χαὶ ἐπιστήμην, ὅλην δι᾿ ὅλης οὔτε 

γοῦν οὖσαν, ὁποῖος ὁ ὑπέρτερος τῆς ψυχῆς νοῦς, οὔτε ἐπιστήμην, ὁποία ἣ 

xa ἕξιν χαὶ προβολὴν ἐξ αἰτίων γνῶσις. ὡς γὰρ χαὶ αὐτὸς σαφῶς ἐπι- 

σημαίνεται, ἐπιστήμη ἐστὶν ἢ ψυχὴ ἤτο! ἢ. ψυχιχὴ γνῶσις, 7 τῷ πράγματι 

οὖσα ἢ αὐτή, ἵνα ex μὲν τῆς πρὸς τὸ πρᾶγμα ταὐτότητος τὸ γοερὸν τῆς 

ψυχῆς καὶ τῆς Ἰνώσεως αὐτῆς δηλώσῃ, διὰ 68 τῆς ἐπιστήμης τὸ λογοειδὲς 

χαὶ ἀνειλιγμένον, εἰς τὴν ἀπὸ τῆς οὐσίας ἑτερότητα ὑφιζάνον. διὰ τοῦτό 

μοι δοχεῖ χαὶ ἀρχόμενος τοῦδε τοῦ ῥητοῦ φάσιν εἰπεῖν τὴν οὐσιώδη τῆς 

ψυχῆς νῶσιν καὶ προσϑεῖναι τὸ τὶ χατά τινος, οὐχ ὡς τοῖς ἐξηγηταῖς 

ὁρῶν Α' δὲ om. A 14 ὑπὸ Πλάτωνος] Tim. 8 p. 354 21 γε] tod A 

Lie 
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εἴρηται τῷ te ᾿Αλεξάνδρῳ χαὶ τῷ Νεστορίου [Ιλουτάρχῳ, τῆς φάσεως νῦν Τῶν 

ἀντὶ ἀποφάσεως εἰλημμένης ἢ ἀντὶ τοῦ ἐνδιαϑέτου λόγου. σύνϑεσις γὰρ - 

τούτων Exdtepov’ ἁπανταχοῦ δὲ ὃ ᾿Αριστοτέλης χαὶ πρό γε αὐτοῦ [[λάτων 

ἐπὶ τῶν ἁπλῶν νοημάτων τε χαὶ λέξεων τῷ τῆς φάσεως χρῶνται ὀνόματι. 

ἀλλὰ δηλοῖ μὲν χαὶ νῦν τὸ ἁπλοῦν νόημα, διὰ δὲ τῆς προσϑήχης τῆς 

τὶ χατά τινος τὴν πρὸς τὸ ἀνειλιγμένον συμπλοχὴν τῆς ψυχιχῆς οὐσιώδους 35 

ἐνεργείας ἐδήλωσε. τοιαύτη γὰρ ofa ἁπλῆ μὲν χαὶ νοερὰ εἶναι" χαλάσασα 

δὲ τὴν ἁπλότητα τῇ πρὸς λόγον συμπλοχῇ, οὐ πῇ μὲν οὖσα νοερὰ πῇ δὲ 

λογική, ἀλλ᾽ ὅλη δι ὅλης τὸ συναμφότερον, μᾶλλον δὲ οὐδέτερον εἰλιχρινῶς, 

10 ἀλλ᾽ ἁπλοῦν τι μέσον ἀμφοῖν εἶδος χαὶ διὰ τοῦτο ἐξ ἀμφοῖν, ὡς Exatépw 

χοινωνοῦν διὰ τὴν μεσότητα. διὸ χαὶ ἐπήγαγεν ὥσπερ ἢ χατάφασις, ἐπειδὴ 

ἢ μὲν φάσις ἁπλοῦν ἦν τὸ ὅλον τοῦτο τὶ κατά τινος, ἵνα ἐκ τῶν ἄχρων 

τὸ μέσον ἐμφήνῃ, ἢ δὲ χατάφασις αὐτόϑεν λόγος τις οὖσα ἐν τῷ τὶ χατά 40 

τινος ἔχει τὸ εἶναι. ὡς οὖν εἴ τις ἔλεγε τὸ ξανϑὸν διαχρίνειν τὴν ὄψιν 
15 ὥσπερ τὸ λευχόν, ἐπειδὴ χυρίως διαχρίνει τὸ λευχόν, τὸ δὲ ξανϑὸν χατὰ 

τὴν πρὸς τὸ λευχὸν χοινωνίαν διαχριτιχήν τινα ἀποφέρεται ἔμφασιν, ἐπεὶ 

οὐχ ἔστιν αὐτόϑεν διαχριτικόν, οὕτω δὴ χαὶ ἢ τῆς ψυχῆς οὐσιώδης ἐνέρ- 

vera οὐχ ἔστι μὲν ὅπερ τὶ κατά τινος (φάσις γὰρ εἴρηται), διὰ δὲ τὴν πρὸς 
τὸν λόγον χοινωνίαν χαὶ ἀπόχλισιν ἐμφαίνει τινὰ ὡς ἑτέρου καϑ’ ἑτέρου 

90 χατηγορίαν. χαὶ τοῦτο αὐτῷ δηλοῖ τὸ ὥσπερ ἣ χατάφασις" αὕτη γὰρ 4% 

αὐτόϑεν, ὡς εἴρηται, ἐν τῇ ἑτέρου πρὸς ἕτερον συμπλοχῇ συνίσταται. χαὶ 

εὖ γε, ὅτι οὐ τὴν ἀπόφασίν που ἐν τούτοις παρέλαβεν, ἀλλὰ μόνον τὴν 
χατάφασιν, ἐπειδή, ὥσπερ τοῖς νοητοῖς οὐδαμῇ φησιν ὁ Παρμενίδης τὸ μὴ 
ὃν ἐνθεωρεῖσϑαι, οὕτω xal ἣ οὐσία τῆς ψυχῆς ἣ ἀχροτάτη χαὶ ἢ χατὰ 

25 τὴν οὐσίαν ἱσταμένη ἐνέργεια, πλήρης οὖσα ἑαυτῆς τῷ μὴ ὄντι χώραν οὐ 
δίδωσιν. χαὶ γὰρ εἰ Πλάτων ἐν Σοφιστῇ uot ἐπὶ τῶν νοητῶν ὑμνεῖ τὸ μὴ 50 

) 

. 

Q 

ὄν, GAN οὐ τὸ χατὰ ἀναίρεσιν οὐδὲ ὅλως τὸ χατὰ ἀπόφασιν. τὸ ds χατ 
ἐνέργειαν χαὶ ἰδιότητα ἢ χρείττονα χαὶ αὐτῆς τῆς οὐσίας, ὁποῖον τὸ ὑπερ- 
ούσιον, ἢ τὸ καϑ' ἑτερότητα, οὐχὶ τὴν μεριστὴν ἀλλὰ τὴν εἰδητικήν (ἰδιότης 

80 δέ τις προηγουμένη ual ἣ ἑτερότης ἀντίϑετος τῇ ταὐτότητι, ἣ σύνδρομος 
χαὶ ἢ τοῦ μὴ ὄντος ἰδιότης, χἂν μὴ ἣ αὐτὴ ἢ τῇ ἑτερότητι, ὡς τοῖς ἀχρι- 
βέστερον τὸν Σοφιστὴν ἐξηγουμένοις Soxet), ἢ χατὰ τὴν ὑποστατ'χὴν τῶν 
ἀφισταμένων πῃ τοῦ ὄντος αἰτιώδη ἐνέργειαν. πανταχῶς | δ᾽ οὖν οὐ πάϑος 73r 
ἀλλ᾽ ἰδιότης χαὶ ἐνέργεια χαὶ τελειότης τὸ μὴ ὃν ἐν τοῖς νοητοῖς ὑπὸ τοῦ 
Πλάτωνος ὑμνεῖται. τὸ ὃὲ εἰς ἀναίρεσιν τοῦ ὄντος ὑποφερόμενον μὴ ὃν 
ἐξώρισται τῶν ἀληϑῶς ὄντων. οἷς χαὶ ἢ ἀχρότης τῆς ψυχῆς συμφυῶς 
ἡνωμένη δευτέρως χαὶ αὐτὴ πλήρης ἑαυτῆς γίνεται, στραφεῖσα εἰς ἑαυτὴν 

χαὶ χωρισϑεῖσα ἀπὸ τῶν ἔξω προβολῶν χαὶ συναφϑεῖσα εἰλιχρινῶς τοῖς 

cS σι 

΄ ὡς pat 4 F + Q cg ae \ \ 4 [4 \ 5 / \ 

ὑπερτέροις. xdv οὖν ἔχῃ τινὰ πρὸς λόγον χοινωνίαν τὸν ἀνειλιγμένον, πρὸς 5 
σ. 40 τὸν χαταφατιχὸν ἕξει μᾶλλον ἢ τὸν ἀποφατιχόν. τὸ O& ἀληϑὴς ἡ ψευδὴς 

πᾶσα περὶ τῆς χαταφάσεως λέλεχται, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τῆς φάσεως. ἐπάγει 

18 ὅπερ om, ἃ 20 αὕτη correxi: αὐτὴ Aa 22 ye om. ἃ 26 ἐν Σοφιστῇ ὁ. 41 sqq. 
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γὰρ ὁ δὲ νοῦς οὐ πᾶς, ἀντὶ τῆς τπσεος: τὸν νοῦν εἰπών, οὐ πᾶς τ τὸ 7. 

Ww προϊὼν χαὶ ae χαὶ Tea ὑπ᾽ αὐτοῦ or = Q- Capa me 
Ms ray ἀληϑὴς 7 ψευδής. 

εἰρημένος νοῦς ποτὲ μὲν ἦν ἀληϑὴς ποτὲ δὲ ψευδής" ὃ μέντοι οὐσιώδης 

οὐδέποτε ἀληϑὴς ἢ ψευδής, ἀλλὰ μόνον ἀληϑής. οὗτος γὰρ ὃ τοῦ τί ἐστι 

χατὰ τὸ τί ἣν εἶναι ἀντιληπτιχός, τουτέστιν 6 τῆς οὐσίας τῶν πραγμάτων. 

τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ τοῦ τί ἐστι ϑεωρητιχὸς χατὰ τὸ τί ἣν εἶναι, ὅπερ 

αὐτὸ τὸ εἶδος, ἵνα ἡ ὃ λόγος τοιόσδε" ὃ νοῦς ὁ τῶν οὐσιῶν γνωστιχὸς χατὰ 

τὰ εἴδη ἄδεχτος τοῦ ψεύδους. ἐναργὲς δὲ ὅτι τὸ μὲν τί ἐστι τὴν οὐσίαν 

τῷ ᾿Αριστοτέλει εἴωϑε σημαίνειν, τὸ δὲ τί ἦν εἶναι τὸ εἶδος, ἐπειδὴ δια- 

φορὰν βούλεται εἶναι ἐπὶ τῶν ἐνύλων αὐτοῦ τε χαὶ τοῦ εἶναι αὐτοῦ, ὧν τὸ 

ὃ 

ι 
X\ SN A > ΄ n ~ ~ dX “3. \ ° 

wey αὐτὸ THY οὐσίαν δηλοῖ τοῦ γύλου, τὸ GE εἶναι αὐτὸ τὸ εἰ 
~ 7 b} 5 A wv 72 WV ar YvN ΄ raed 

τῶν adhuv εἰς ταὐτὸν ἄμφω φέρεται. εἰρηται Os ἡμῖν χαὶ ἤδη ἣ αἰτία, 
> ¢ ~ > ΄ " - \ +7 ε 

δι᾿ ἣν ὃ τῶν ἀμερίστων οὐσιῶν χαὶ ἀύλων χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τῶν εἰδῶν 

συστοίχως γνωστιχὸς ἀεὶ ἀληϑής, ὅταν γινώσχῃ" οὐ γὰρ ἔχει πῇ μὲν 
> ΄ ~ φδἱ \ ~ ΄ σ nN ἃ \ A 

ἐφάπτεσϑαι πῇ δὲ μὴ τοῦ πράγματος, ἵνα ἢ ψεύδηται ἢ ἀκηϑεύῃ χατὰ τὴν 

. ἀντιχειμένην τῷ ψεύδει ἀλήϑειαν. τὸ γὰρ ψεῦδος ual ἢ τούτῳ ἀντιχειμένη 

20 

90 

90 

ἀλήϑεια ἐν συμπλοχῇ xat διαιρέσει" anny ὃὲ χαὶ διαίρεσις ἐν Benigni 

πως καὶ συνϑέτοις ἐστὶ πράγμασι" τὰ δὲ εἴδη ἁπλᾶ χαὶ ἀμέριστα. χαὶ ὅλως 

δὲ τὸ ψεῦδος συνίσταται ἐν τῷ πῇ μὲν ἐφάπτεσϑαι τοῦ πράγματος, ἵνα χαὶ 
i ὶ ὦ ἢ it ace fh ’ 

λέγῃ τι περὶ αὐτοῦ, πῇ δὲ μή, ἵνα χαὶ αὐτὸ τοῦτο ψεύδηται. τὸ 6s ἀμέριστον 
> / \ ΄ Pl \ Niel \ + 5) Le > Ph eal \ a> 

οὐ προσίεται τὴν χατά τι ἐπαφὴν διὰ τὸ εἶναι ἀμέριστον, ἀλλ΄ ἡ τὸ ὅλον, 

εἰ δεῖ φάναι τὸ ὅλον ἐπὶ τῶν ἀμερίστων, γινώσχεται 7 οὐδαμῶς. χαὶ τοῦτο 
> a . e ΠῚ == Ψ c \ YS 5 He ae = ΕἿΣ ς he ” > 4 = 

ἦν, ὃ χαὶ ὃ Πλωτῖνος ἔφη, ὡς χαὶ ἤδη ἐμνήσθημεν, ὡς ὁ vous ἢ ἐφήψατο 

ἢ οὐχ ἐφήψατο, ὥστε ἀναμάρτητος. εἰπὼν οὖν περὶ τῆς χαταφάσεως, ὅτι 
ς δῷ 

, ΄ \ a” 5 ὃ πο thea QA 7 > (ἢ \\ ~ - 

MAL τι KATA τινος χαὶ ἢ any, Ὡς ἢ ῳευοὴς. AVTLTL σι τὸν νοῦν ws ὁ c ἴω 

τερον ἔχοντα, οὔτε τὸ ἀληϑὲς καὶ ψεῦδος, ἀλλὰ μόνον τὸ ἀληϑές, οὔτε τὸ 

τὶ χατά τινος, διὰ τῶν ἀντιϑέτων πάλιν τὴν μεσότητα αὐτοῦ δηλῶν. εἰρηχὼς 

(ip πρότερον τὴν φάσιν εἶναί τι χατά τινος ὥσπερ τὴν χατάφασιν, ἵνα μὴ 

αὐτόϑεν συμπλοχὴν νοήσωμεν ἐπὶ τῆς φάσεως, ἐνεδείχνυτο μὲν χαὶ δι᾿ αὐὖ- 

τοῦ τοῦ τῆς φάσεως ὀνόματος τὸ ἁπλοῦν δηλοῦντος, ἔτι OE σαφέστερον 

ἀναίνεται τοῦ νοῦ ἀποφάσχων τὸ τὶ χατά τινος νοεῖν, διὰ τὸ ὡς εἴρηται ἐχ 

τῶν ἀντιϑέτων τὸ μέσον σημαίνειν. 

> ᾽ς ΟῚ] 

p. 430029 ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ τὸ δρᾶν τοῦ ἰδίου ἀχηϑές, εἰ δ᾽ ἄνϑρωπος 
\ \ N ΄ > 5 \ 5 b/ oc 

τὸ λευχὸν ἢ μή, οὐκ ἀληϑὲς ἀεί, οὕτως ἔχει ὅσα ἄνευ ὕλης. 

Ἐναργεῖ χρῆται εἰχόνι τῆς τῶν νοητῶν ἁπλῶν ὄντων ϑέας τῇ τῶν 

΄-“υ δίων τον ὄψει χαὶ οὐχ ἄλλῃ τινὶ αἰσϑήσει. χαίτοι πᾶσαι τῶν ἰδίων 

ἀκηϑεῖς χαὶ ἁπλῶν εἰσι γνώσεις" «ἀλλ᾽ ἢ ὄψις διὰ τὴν πρὸς φῶς χοινωνίαν 

χαὶ Ὁ τὴν τῶν Toppa ἀντίληψιν χαὶ διὰ τὸ ἀϑρόον τῆς γνώσεως χαὶ 

διὰ τὸ μάλιστα ὡς ἐν αἰσϑήσεσιν ἀπαϑὲς χαὶ ἐνεργητικὸν οἰχειοτάτη πρὸς 

18 εἴδη scripsi: ἤδη Aa 21 ἀλλ᾽ ἢ] ἀλλὰ a 23 ἐμνήσϑημεν p. 250, ὃ 26 οὐδὲ — 

ovoe J 34 post οὕτως add. δὲ A ἄνευ τῆς ὕλης a 
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ἀπειχασίαν τοῦ vod. αὕτη δ᾽ οὖν ἀληϑής" εἰ γὰρ μή τι διάστημα ἢ ἄλλο 73 
τι πάϑος ἐμποδίσοι, ἀεὶ τῶν ἰδίων ἀληϑής, οἷον ὅτι λευκὸν ἢ ξανϑὸν τὸ 
φαινόμενον. ἀλλ᾽ εἰ Κλέωνος υἱὸς 6 λευχός, οὐχέτι ὃν τοῦτο ἁπλοῦν οὐδὲ 
ὌΝ » , te τ v ἴδιον ὄψεως αἰσϑητόν, οὐχέτι πάντως ἀληϑές. οὕτως οὖν ἔχει χαὶ τὰ ἄνευ 40 

o Λ c YN γὼ ἰσϑ \ STAG ὁ \ δὶ STAG , 5 ὕλης, φησίν, ὡς τὰ ἴδια αἰσϑητὰ ἁπλᾶ ὄντα, χατὰ τὴν ἁπλότητα μόνην 
ὩΣ 4 2 \ b] / >] ~ , πῶ, S\ l4 VP) l4 

ἀπειχονιζόμενα, ἐπεὶ οὐσίαι ἐχεῖνα τέλειαι, μᾶλλον δὲ τελειότητες χαὶ ἐνέρ- 
Ἵ ~ ae, 5 5 7 γειαι χαϑαραὶ χαὶ ὅροι ἀμέριστοι παντελῶς. καὶ ἁπλᾶ ὃὲ οὐχ ὡσαύτως τοῖς 

ἰδίοις αἰσϑητοῖς " ταῦτα μὲν γὰρ χατὰ ἀποστένωσιν, ἐχεῖνα δὲ χατὰ τὴν πάν- 
\ ΄ , > \ ? Pee i xX e λ ~ ¢ Lee tee 

τῶν περιληπτιχὴν ἁπλότητα" ἀλλὰ κατ΄ αὐτὸ μόνον τὸ ἁπλοῦν ὡς ap EVOS 

10 χαὶ πρὸς ἕν νοούμενον χαὶ ταύτῃ ἔχον τινὰ χοινωνίαν ἣ παραβολὴ γέγονεν. 45 

43121 Τὸ αὐτὸ δ᾽ ἐστὶν ἣ xat ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγματι. 
δὲ x δύ ᾿ χρόνῳ προτέρα ἐν τῷ ἕνί, ὅλως δὲ οὐδὲ χρόνῳ" δὲ χατὰ δύναμιν χρόνῳ προτέρ Ι 3 ς χρόνᾳ 

ἔστι γὰρ ἐξ ἐντελεχείᾳ ὄντος πάντα τὰ γιγνόμενα. 

Ρ. 

qj 

Σχεδόν τι χαὶ πρότερον adtohetet τὸ ῥητὸν τοῦτο ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους 
15 παραδέδοται χαὶ νῦν οὐ μάτην δὲ λεγόμενον, ἐπειδὴ τότε μὲν τὴν οὐσίαν 

χαὶ τὸ εἶναι τοῦ οὐσιώδους τῆς ψυχῆς vod χεχαλασμένον παρὰ τὸν ὑπὲρ 50 
ψυχὴν ἐδήλου ἣ τῆς ἐπιστήμης αὐτοῦ χατηγορία (τὸ γὰρ ἅμα νοοῦν te χαὶ 
ἐπιστημονιχὸν ὑφεῖται τοῦ μόνον νοοῦντος)" ἐπεὶ δὲ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι χαὶ 

τὴν ἐνέργειαν χαὶ τὴν οὐσίαν σημαίνομεν, τότε μὲν ἀχούειν ἠξιοῦμεν τῶν 
20 τοῦ νοῦ ual τῆς ἐπιστήμης ὀνομάτων ὡς οὐσιῶν δηλωτικῶν, νῦν ὃὲ ὡς 

ἐνεργειῶν, ἵνα χαὶ νῦν τὴν νοερὰν ἐνέργειαν τῆς ψυχῆς ἀχολούϑως τῇ οὐσίᾳ 
χεχαλασμένην ἀπὸ τῆς ὑπερτέρας νοερᾶς ἐνεργείας διὰ τῆς ἅμα χαὶ ἐπι- 
στημονιχῆς γνώσεως | νοήσαντες, ἐντεῦϑεν χαὶ τὴν οὐσίαν πιστωσόμεϑα ὗφι- 7ὃν 
ζάνουσαν. ἀλλὰ ποία % ἐπιστήμη ἢ χατηγορουμένη ἐν τούτοις τῆς οὐσιώδους 

25 Ψυχιχῆς ἐνεργείας; οὐχ ἢ ua ἕξιν ἡμῖν ἐγγινομένη οὐδὲ ἢ χατὰ προ- 
βολήν, διϊσταμένη τῆς προβαλλούσης οὐσίας καὶ δι᾿ ἑτερότητός τινος χαὶ 
μετά τινος ἀποστάσεως αὐτὴν αἱροῦσα, ἀλλ᾽ ἣ διὰ ταὐτότητα αὐτῇ συνημ- 
μένη. ἀξιοῖ γὰρ αὐτὴν τὴν αὐτὴν εἶναι τῷ πραγματι, τουτέστι τῇ γι 5 

νωσχούσῃ, οὐσίᾳ ἅμα χαὶ γινωσχομένῃ, ἵνα πάλιν τὴν μεσότητα ἐνδείξηται, 
80 διὰ μὲν τῆς ταὐτότητος τὸ νοερὸν ἐχούσης (νοῦς γὰρ χυρίως ὃ τῇ οὐσίᾳ ὧν 

ἐνέργεια), διὰ ὃξ τοῦ ὅλως ἐπιστήμην φάναι τὸ πρὸς ἀνέλιξιν λόγων ἀπο- 

χλῖνον. ἡρυήνευται 6& ἡμῖν ἤδη διὰ πλειόνων, ὅπως τὸ χατὰ δύναμιν χρόνῳ 
πρότερον ἐν τῷ ἑνί, χαὶ νῦν συντόμως ὑπομιμνησχέσϑω, ὡς ἐν τοῖς γενητοῖς 
χαὶ ποτὲ οὖσι τοῦτο ἀληϑές, ἐν οἷς ἢ ἐχ τοῦ ἀτελοῦς εἰς τὸ τέλειον προ- 

35 χοπή. ὧν χαὶ ἣ Ψυχή πως χατὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο σύζευξιν. ὡς 10 

ἐχ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργεῖν ϑεωρητικχῶς τὰ εἴδη ἰοῦσα. ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν 
τῶν πάντῃ γενητῶν οὐδέποτε τὸ ἐνεργείᾳ πρότερον τῷ χρόνῳ τοῦ δυνάμει’ 

ἐν τῷ Evt, ἐπειδὴ χἂν ὁ πατὴρ ἐνεργείᾳ προὺ πάρχῃ τοῦ δυνάμει γινομένου 
δ δὰ παιδός, ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τῷ Evts ἐπὶ δὲ τῆς ψυχῆς ἀξιοῖ μὴ οὕτω νοεῖν, ἀλλὰ 

1 γὰρ om. A 6 τέλειαι correxi: τέλεια Aa ὃ thy τῶν πάντων a 13 yap om. ἃ 

26 ἑτερότητός scripsi: ἑτερότητα Aa- 382 τὸ] te a 
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΄ χαὶ ἐν τῷ Evt πρὸ τοῦ δυνάμει εἶναι τὸ ἐντελεχεί ίᾳ. χἂν γὰρ μὴ ἐν τῷ 78ν 
> χοινῷ μετὰ σώματος βίῳ τὸ ἐνεργείᾳ προτέρεύῃ τ τῷ χρόνῳ τοῦ δυνάμει ἐν 15 

τῇ YHA» ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ μιᾷ οὔσῃ Ἤτον σει χαὶ πρὸ τοῦ σώ- 
patos ὑπαρχούσῃ χαὶ χωριστῶς ζησάσῃ ποτὲ χαὶ εἰς ἑαυτὴν νοερῶς ἐπι- 

5 στραφείσῃ. τῷ δὲ χρόνῳ πρότερον ἔφη τὸ δυνάμει διὰ τὸ ταῖς ἄλλαις 
τοῦ προτέρου ἐννοίαις ὡμολογημένως ἀπολείπεσϑαι, οἷον φύσει. τιμιότητι 
χαὶ ἀξίᾳ. πρότερον υὲν οὖν ἠρχέσϑη εἰπεῖν, ὡς οὐχ ἔστι χρόνῳ το ἢ 
ἁπλῶς τὸ δυνάμει ἐπὶ τῆς ψυχῆς, “ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν νοεῖ ὁτὲ δὲ οὐ vost”, 
ὡς ἐν ἐχείνοις ἔφη. νῦν δὲ χαὶ ἀνάγχην προστίϑησι τῷ λόγῳ, πάλιν τῷ 20 

10 Πλάτωνι xa τούτοις ἐπαχολουϑῶν" χαὶ γὰρ ἐχεῖνός φησί που, ὡς οὐ μήποτε 
εἰς τόδε τὸ σχῆμα ἥξει ψυχὴ μὴ τὰ ὄντα ϑεωρήσασα. ᾧ καὶ ᾿Αριστοτέλης 
ἑπόμενος ἐξ ἐντελεχείᾳ ὄντος πάντα τὰ γινόμενα εἶναι ἀξιοῖ, ὡς χαὶ ἐπὶ 
τῶν ὁπωσοῦν γενητῶν τοῦ ἐντελεχείᾳ χρόνῳ προτερεύοντος τῆς ἀτελοῦς 
δυνάμεως, ἵνα χαὶ γίνηται ἐξ αὐτοῦ" ἀλλὰ τὸ δ ἐπὶ τῆς ψυχῆς τὸ 

15 χαὶ ἐν τῷ ἑνὶ χαὶ τῷ αὐτῷ πράγματι προτερεύειν τὸ ἐντελεχείᾳ, διὰ γὰρ 
τοῦτο ἁπλῶς μὲν ἐπὶ τῶν ἄλλων εἴρηται τὸ δυνάμει πὰ ΠΟ εἶναι τοῦ 2 
ἐντελεχείᾳ ἐν τῷ ἕνί, ἐπὶ ὃὲ τῆς ψυχῆς ἀπαξιοῦται" τοὐναντίον δὲ τὸ ἐν- 
τελεχείᾳ προτερεύειν χαὶ ἐν αὐτῇ τῇ μιᾷ ψυχῇ, ἵνα χαὶ δύνηται ἑαυτὴν 
τελειοῦν, ὅταν εἰς τὸ ἀτελὲς ὑπενεχϑῇ, ἤδη ἐνεργήσασα πρότερον xal τοὺς 

20 λόγοὺς ἔχουσα χαὶ πραγματείας οὐ 2g) mons πρὸς τὸ χαὶ αὖις 

ὡσαύτως ἐνεργεῖν ἐπιστραφεῖσα εἰς τι χαὶ εἰς τὴν pai ἀναδραμοῦσα 
ἀχρότητα. δεῖ γὰρ χαὶ πεφυχέναι πρὸς τὴν τοιαύτην ἐνέργειαν χαὶ διὰ τὸ 80 
πλεονάχις ἤδη ἐνηργηχέναι τι ἔχειν εὔλυτον πρὸς τὸ καὶ αὖϑις ἐνεργεῖν, καὶ 
συνειϑίσϑαι᾽ πρὸς. τὸν τρόπον τὸν χατ᾽ ἐπιστροφὴν τῷ πλεονάχις μᾶλλον δὲ 

ον 

ὲ 

25 ἀπειράχις ἐπεστράφϑαι ἀϑάνατον οὖσαν. 

Ὁ 2 i] , p.43124 Φαίνεται δὲ TO μὲν at ESiaiee yv ex το: ὄντος τοῦ 
>) ΄ > αἰσϑητιχοῦ ἐνεργείᾳ ποιοῦν" οὐ γὰρ ἘΠ 1 οὐδ᾽ ἀλλοιοῦται. 

τε \ 

διὸ ἄλλο εἶδος τοῦτο ρν τυ q γὰρ χίνησις τοῦ ἀτελοῦς 

ἐνέργεια, ἣ δ᾽ ἁπλῶς ἐνέργεια ἑτέρα ἣ τοῦ tetehecudvov. 35 

80 ᾿Συμπληρώσας, οἶμαι, τὸν περὶ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ λόγον παντός, ἀρξά.- 

μενος μὲν ἀπὸ τοῦ ἀτελοῦς χαὶ δυνάμει τέως ὄντος μόνου, ἀναβὰς δὲ ἐπὶ 
τὸν ἔξω μὲν χαὶ αὐτὸν προϊόντα, τελεωϑέντα δὲ xa? ἕξιν χαὶ προβολήν, 
χαὶ διὰ τούτου ἐπὶ τὸν οὐσιώδη ἀναδραμὼν νοῦν χαὶ τοῦτον παντοίως 

διερευνησάμενος, τήν τε οὐσίαν αὐτοῦ χαὶ τὰς ἐνεργείας χαὶ τὸ αἰτιῶδες χαὶ 

35 χωριστὸν xal τὸ ἀίδιον σχοπούμενος τήν τε πρὸς τὰ ὑπέρτερα αὐτοῦ χοινω- 40 

νίαν χαὶ τὴν ὕφεσιν διὰ τῆς πρὸς τὰ δεύτερα ὑφιζανούσης ἀποχλίσεως ἐχ- 
φήνας χαὶ οὐδέν, ὡς εἰπεῖν, παραλελοιπὼς τῶν περὶ αὐτοῦ ϑεαμάτων, ἐπὶ 
τὸν πραχτιχὸν ἐντεῦϑεν χαλούμενον μέτεισι" νοῦν, ὃν καὶ διάνοιαν προσαγο- 
ρεύει καὶ φαντασίᾳ χρῆσϑαι βούλεται καὶ περὶ τὸ ἀγαϑὸν καὶ καχὸν στρέ- 

7 πρότερον p. 430421 sq. 10 éxetvos scripsi: éxetvo Aa ue tov] Plato Phaedr. 29 
. 2498 14 ἑαυτοῦ a 26 αἰσϑητιχὸν A 27 οὐδ᾽] 8 a 29 post ἀτελοῦς Ρ ] p 

ἐνέργεια add. ἦν ἃ ἑτέρα ἡ] ἑτέρου A 
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φεσϑαι, ὥσπερ χαὶ περὶ ψεῦδος χαὶ τὸ τούτων ἀντίϑετον ἀληϑές, ἀλλ᾽ οὐχ 78ν 

ὥσπερ 6 ἀχρότατος ϑεωρητιχὸς" περὶ τὸ μόνως ἀληϑές. 6 γὰρ προϊὼν ἔτι 45 

ἀτελέστερος ὧν ἦν μὲν χαὶ αὐτὸς περὶ τὸ ψεῦδος χαὶ τὸ ἀληϑὲς ὡς ϑεω- 

ρητιχός, οὔπω δὲ τοῦ ἐν πραχτοῖς ἀγαϑοῦ ἢ χαχοῦ ἀντέχεσϑαι παρεδίδοτο. 

5 ἔστι μὲν γὰρ ual ἅπασα ϑεωρία οὐ τοῦ ἀληϑοῦς μόνου, ἀλλὰ πάντως χαὶ 

τοῦ ἀγαϑοῦ, ἀλλὰ τὸ ἀγαϑὸν οὐχ ὡς ἄλλο τι παρὰ τὴν ἀλήϑειαν μετα- 
διώχουσα, ἀλλ᾽ αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν ὡς τὸ ἄριστον χαὶ tod ἀγαϑοῦ μετέ- 

χουσαν τέλος τιϑεμένη, ἣ ὅπερ nat ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ 
con ΟΣ C a 2 4 ry i) ἢ. ἡμᾶς ἐδίδαξε, τὰς μαϑηματικὰς λέγων ἐπιστήμας tod τελιχοῦ ἔχεσϑαι αἰτίου 50 

NTs 

10 χατ᾽ αὐτὴν τὴν τῆς γνώσεως ἀλήϑειαν te χαὶ ἀχρίβειαν. ὃ δέ γε πραχτιχὸς 
οὐχ ἐν τῷ γινώσχειν τὸ ἀγαϑὸν ἔχει τὸ τέλος, ἀλλ᾽ ἐν τῷ πράττειν, ἢ ἐν 

τῷ διχαίως ἐνεργεῖν 7 σωφρόνως ζῆν 7 ἀνδρικῶς διαγενέσϑαι. περὶ δὲ 
τοῦ τοιούτου νοῦ μέλλων ποιεῖσϑαι τὸν λόγον, πάλιν ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως 

ἡμᾶς ἀναπέμπει πρὸς τὴν αὐτοῦ ϑεωρίαν ὡς ἀπὸ γνωριμωτέρας, χαϑάπερ 

15 χαὶ ὅτε τοῦ περὶ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ ἤρχετο λόγου. χαὶ γὰρ ἐχεῖ οὕτω 

πως ἤρχετο “et δή ἐστι τὸ νοεῖν ὥσπερ τὸ αἰσϑάνεσϑαι, ἢ πάσχειν 74r 

τι ἂν εἴη ὑπὸ τοῦ νοητοῦ ἤ τι τοιοῦτον Etepov”, χαὶ νῦν τῇ αἰσϑήσει 

χρῆται εἰχόνι, οὐχ ἁπλῶς ὡς γνωστιχῇ, ἀλλ᾽ ὡς τοῦ ἧδέος ἣ λυπηροῦ 

ἀντιληπτιχῇ. ἵνα οἰχειώσῃ τὴν εἰκόνα τῷ πραχτιχῷ νῷ, οὐχ ὄντι γνωστιχῷ 

90 μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοῦ ἀγαϑοῦ 7 χαχοῦ στοχαστιχῷ. ἐν ταὐτῷ δὲ χαὶ ὅπως 

εἰρήχει πρότερον πάσχειν τὸ αἰσϑητικὸν ὑπὸ tod αἰσϑητοῦ νῦν ἑρμηνεύει, 5 

ὅτι οὐ χατὰ τὴν ἁπλῶς ἀτελῆ δρισϑεῖσαν αὐτῷ ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει 

χίνησιν, τὴν τοῦ δυνάμει ἐντελέχειαν, ἀτελοῦς ὄντος τοῦ δυνάμει. οὐ γὰρ 

χατὰ ταύτην χινεῖται τὸ αἰσϑητικὸν ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, GAN εἴπερ ἄρα, 

bo Or μόνον τὸ αἰσϑητήριον. αὕτη 6& ἢ αἰσϑητικὴ ζωὴ τελεία ἤδη οὖσα xptver 

τὸ προσπῖπτον atodytov κατ᾽ ἐνέργειαν τελείαν ἑστῶσα" ἔνδοϑεν yap ἣ χρίσις 

χαὶ οὐδὲν ἔξωϑεν προσλαμβάνουσα. ἀλλὰ δεῖται τοῦ αἰσϑητοῦ ὡς παρόντος 
χαὶ χινοῦντος τὸ αἰσϑητήριον, ἐπειδὴ οὐχ ὡς ἣ φαντασία ual πρὸς τὸ ἀπόν, 10 

ἀλλὰ πρὸς μόνον τὸ παρὸν ἣ αἴσϑησις ἐγείρεται πρὸς ἐνέργειαν. χαὶ ταύτῃ 

80 λέγεται δυνάμει οὖσα πρότερον ἐνεργείᾳ γίνεσϑαι ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, οὐ 
΄ ΄ ς ~ \ ἊΣ ~ 

πάσχουσά τι ὑπ᾽ αὐτοῦ (οὐ γὰρ χινεῖταί, φησι, χατὰ τὴν ἀτελῇ xivyow), 
b) 2 Que AY fae Pe Ἂν “ ὃ N \ οι \ δ᾽ Ξ Ὁ \ δ ἀλλ᾽ ὡς μὴ πρότερον ἐνεργοῦσα ὕστερον διὰ τὸ παρεῖναι τὸ αἰσϑητὸν τὴν 
oye ῃ ΄ "5Ωὴ. 7 νἀ τ ρὴτ ΣῈ ον \ o& ~ »)0} 
ἐνέργειαν προβαλλομένη ἀϑρόαν, καὶ αὐτὴν ἀμέριστον χαὶ ἅμα πᾶσαν, ἀλλ 

οὐχ ota ἣ χίνησις ἐν μερισμῷ χαὶ συνεχείᾳ, χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τελείου 

35 πράγματος οὖσαν χαὶ ὡς αὐτός φησι τετελεσμένου. ἐν δὲ τῇ λέξει ὀρϑῶς 15 

τὸ φαίνεται προστέϑειχεν᾽ οὐ γὰρ ὄντως ποιεῖ τὸ αἰσϑητὸν εἰς τὸ αἰσϑη- 
τιχόν, ἀλλὰ φαίνεται μόνον διὰ τὸ εἰς τὸ αἰσϑητήριον δρᾶν. διὸ χαὶ αὐτὸς 
ἀποδιδοὺς τὴν αἰτίαν, ov ἣν ἔφη τὸ φαίνεται, τῷ γὰρ αἰτιολογικῷ χρησά- 

5 ΄ s ~ , 5 

μενος οὐ γὰρ πάσχει οὐδὲ ἀλλοιοῦταί φησιν. ἀλλὰ φαίνεται μὲν τὸ 

40 αἰσθητὸν ἐχ τοῦ δυνάμει ἐνεργείᾳ εἶναι ποιοῦν τὸ αἰσϑητιχόν, οὐ μὴν ἀληϑῶς" 

8 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. M 3 p. 1078 491] sqq. 10 τῆς om. A 15 ἐχεῖ] 

p. 429213 22 ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει] Phys. [2 p. 201631 29 τὸ om. A 
30 λέγεται δήναμει in margine habet A 99. γὰρ] δὲ A 
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NN ἔπασχε yap ἂν αὐτοῦ τὸ αἰσϑητικόν. τὸ de πάσχον χατὰ τὴν ἀτελῇ χινεῖται 74: 
μεταβολήν" οὐ μὴν χινεῖται τὸ αἰσϑητικὸν ἐν τῷ ἐνεργεῖν, ἀλλὰ χατὰ τὴν 20 

ἁπλῶς ἵσταται ἐνέργειαν. 4 μὲν γὰρ χίνησις τὸ ὅλον τοῦτο ἀτελής ἐστιν 

ἐντελέχεια, ἢ δὲ ἄνευ τοῦ ἀτελοῦς ἁπλῶς λεγομένη ἐντελέχεια ἣ ἀμέριστός 

5 ἐστιν ἐνέργεια. τοιαύτη δὲ ual 7 αἰσϑητιχή, ὡς εἴρηται, χρίσις. δοχεῖ δὲ 

ὅλως προσίεσϑαι τὸ τῆς χινήσεως ὄνομα ἐπ᾽ αὐτῆς, εἰ χαὶ ἄλλο φησὶν εἶδος 

τοῦτο εἶναι χινήσεως, διὰ τὸ ποτὲ ἀπὸ τοῦ wy ἐνεργεῖν εἰς τὸ ἐνεργεῖν 
μεταβάλλειν. «λέγομεν γὰρ χαὶ ἐπὶ τούτου χίνησιν, οὐχὶ τὴν διεξοδιχήν, 55 

ἀλλὰ τὴν ἀϑρόαν, xalP ἣν χαὶ ἢ τῶν ἀτόμων χαὶ μερικῶν εἰδῶν παρουσία 
10 χαὶ ἀπουσία ἐπιτελεῖσθαι παραδέδοται. ἐπάγει δὲ χαὶ τὴν αἰτίαν, ov ἣν 

οὐχ ἀξιοῖ τὴν αἰσϑητιχὴν ἐνέργειαν ἐν χινήσει τίϑεσϑαι: ἧς καὶ ἡμεῖς ἤδη 
> ΄ Μ᾿ ς \ , ΩΣ % ~ olin Be ee PhS Ad was x aN 

ἐπεμνήσθημεν. ἢ γὰρ χίνησίς, φησι, τοῦ ἀτελοῦς ἐνέργεια" τοῦ γὰρ 
2 

δυνάμει ἢ δὲ ἁπλῶς ἐνέργεια, τουτέστιν ἢ ἄνευ τοῦ ἀτελοῦς μόνον 

οὖσα ἐνέργεια, ἑτέρα τῆς τοῦ ἀτελοῦς ἐντελεχείας. χαὶ ὅπως ἑτέρα, ἐσα- 
15 φήνισε προσϑεὶς τοῦ τετελεσμένου, ἐπειδὴ οὐχ ἀτελοῦς ἀλλὰ τελείου 30 

ἐστὶ πράγματος. ταῦτα μὲν οὖν ὡς ἐξήγησις εἴρηται τοῦ ἐν τοῖς προτέροις 

λόγου εἰρημένου, ὅτι πάσχειν πῶς ἐστι τὸ αἰσϑάνεσϑαι, ὅπως τῷ αἰσϑητιχῷ 

nar ἀλήθειαν προσήχει. οὐχ ὡς τῷ ὄντι πάσχοντι, ἀλλ᾽ ὡς τελείαν μὲν 
ἐνέργειαν ἐνεργοῦντι, ποτὲ δέ, χαὶ ὅταν παρῇ τὸ αἰσϑητόν διὸ χαὶ δοχεῖ 

20 ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ πάσχειν. τὸ δὲ ἐφεξῆς τὴν πρὸς τὸν πραχτιχὸν νοῦν 

παραδίδωσι τῆς αἰσθήσεως εἰκόνα. 

p. 43128 Τὸ μὲν οὖν αἰσϑάνεσϑαι ὅμοιον τῷ φάναι μόνον χαὶ νοεῖν. 8ὅ 

Τοῦτο δή, ὅπερ εἰρήκαμεν, ἐπισημαίνεται χαὶ αὐτὸς τὸ xat αὐτὴν μὲν 

τὴν γνῶσιν μόνην αἰσϑητιχὸν λεγόμενον ἀπειχονίζεσϑαι. τούτῳ γὰρ ἣν ὁμοιό- 
25 τὴς πρός τε τὴν λογιχὴν χαὶ νοερὰν γνωστιχὴν ἐνέργειαν: τὸ usy γὰρ φάναι 

χαὶ ἀποφάναι λογιχῆς ϑεωρίας, τὸ GE νοεῖν τοῦ νοητοῦ ἴδιον. ὅταν δέ, φησι, 

p. 43129 Ἡδὺ ἣ λυπηρόν, οἷον χαταφᾶσα ἣ ἀποφᾶσα διώχει Fj 
Ἢ \ Υ \ σ PD! ~ A > ~ ~ φεύγει" χαὶ ἔστι τὸ ἥδεσθαι ἣ λυπεῖσθαι τὸ ἐνεργεῖν τῇ 40 

- 7 Ἁ \ Ὁ nn nn “Ὁ 

αἰσϑητιχῇ μεσότητι πρὸς τὸ ἀγαϑὸν ἡ χαχὸν 7 τὰ τοιαῦτα. 

80 χαὶ φυγὴ δὴ καὶ ὄρεξις ταὐτὸν ἣ xat ἐνέργειαν. 

Av ὧν σημαίνει, πότε τὸ αἰσϑητιχὸν ὡς εἰχὼν τοῦ πραχτιχοῦ παραλαμ.- 
΄ ~ σ \ ΄ ~ 5 \ \ ce egy ἊΝ \ ΄ \ JAN l4 

βάνεται vod, ὅταν μὴ ἁπλῶς ἀλλὰ χαὶ ὡς ἡδὺ 7 λυπηρὸν χρίνῃ τὸ alodytév. 

τὴν γὰρ αἰσϑητικὴν χρίσιν τὴν ὁποτερονοῦν τιϑεῖσαν ἐν τῷ αἰσϑητῷ, εἴτε 
\ σον »” Ἐξ οὶ 4 > A , Ψ σ ἊΣ >! ld \ ΄ Me 

τὸ ἡδὺ εἴτε τὸ λυπηρόν, οἷον χατάφασιν ἔφη, ὥσπερ ἀπόφασιν τὴν ὁποτέρου 
35 αὐτῶν ἄρνησιν, ἐπειδὴ ἐν συμπλοχῇ πως χαὶ 7 τοιαύτη συνίσταται χρίσις 45 

τοῦ αἰσϑητοῦ χαὶ ὡς γνωστοῦ χαὶ ὡς ἡδέος" διὰ γὰρ τοῦτο οἷον χατάφασις. 

᾽ ” ¢ ~ AON 1 1 
4 ἡ (ante ἀμέριστος) om. a 11 ἐν] ἔν τινι ἃ 24 γνῶσιν] γνωστιχὴν Α τούτῳ 

scripsi: τοῦτο Aa 26 φησι om. a 28 χαὶ λυπεῖσϑαι a 29 ἣ τὰ τοιαῦτα] 7 τοιαῦτα 

ex Arist. ἃ 30 χαὶ ἡ φυγὴ δὴ vat ἡ ὄρεξις a ταὐτὸν] τοῦτο ἃ 31 σημαίνει seripsi: 
σημανεῖ Aa 06 ἡδέος] ἴδιος a 
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10 

18 

30 

eo 

b) f 

τὸ δὲ οἷον, ἐπειδὴ χυρίως ἐν λογικῇ ἀνελίξει ἥ te χατάφασις ual ἢ ἀπόφασις. 74r 
΄ \ 5 LA 4 a VA A ὅταν οὖν ὡς ἡδὺ ἢ λυπηρὸν χρίνῃ τὸ αἰσϑητόν, τότε διώχει ἣ φεύγει, 

2 oN Ἁ A eay > "4 τὸ ι y ὃ 5 e δι 06 X Sx nN \ ς = = \ ἐπειδὴ τὸ μὲν ἡδὺ διώχει ἢ αἴσϑησις ὡς ἀγαϑόν, τὸ δὲ λυπηρὸν ὡς χαχὸν 
φεύγει ἣ αἴσϑησις" λογικῆς γὰρ δι ρίσεως τὸ ayattoy ἀπὸ τοῦ ἡδέος διο- 
ρίζειν πολλάχις, τὸ δὲ χαχὸν ἀπὸ τοῦ: λυπηροῦ. δηλοῖ δὲ 7 δίωξις τὴν 50 

οἷον ἀγάπησιν χαὶ μεταδίωξιν, 7 δὲ φυγὴ τὴν ἀποστροφὴν χαὶ ἀπόστασιν. 

χαὶ ἐν μὲν τῷ ἥδεσθαι ἢ αἴσϑησις ὡς ἀγαϑοῦ ἀντέχεται τῆς οἰχείας ἐνερ- 
γείας, ἐν δὲ τῷ λυπεῖσϑαι ὡς χαχὴν ἀναίνεται. χαὶ ταῦτα σημαίνει τὸ χαὶ 

ἔστι τὸ ἥδεσθαι ἢ λυπεῖσϑαι τὸ ἐνεργεῖν τῇ αἰσϑητιχῇ μεσό- 
\ \ > QO. x \ BI \ ~ > > ς Χ 5 THTL πρὸς τὸ ἀγαϑὸν ἣ xaxoV ἣ τὰ τοιαῦτα... ἐν οἷς ἢ μὲν αἰσϑη- 

τιχὴ μεσότης εἴληπται ὡς ἀμφοτέρων δεχτιχὴ τοῦ τε ἡδέος χαὶ τοῦ λυπηροῦ 
ἀμφοῖν οὖσα. διὰ 74ν 

γὰρ τὸ τὸ αἰσϑητιχὸν σωματιχῷ ὀργάνῳ πάντως χρῆσϑαι τὰ ἐχείνου σω- 
ἤγουν χάλλιον εἰπεῖν τοῦ ἥδεσθαι 7 λυπεῖσϑαι, 

τήρια ἢ φϑαρτιχὰ πάϑη γινώσχει τε χαὶ ὡς οἰχεῖα 7 ἀλλότρια τὰ μὲν 
ἀγαπᾷ τὰ δὲ φεύγει. τὸ δὲ 7 τὰ τοιαῦτα πρόσχειται τῷ ἀγαϑὰ ἢ χαχά, 
διότι οὐδέποτε ἢ αἴσϑησις τὸ ἀγαϑὸν ὡς ey ἢ τὸ χαχὸν ὡς χαχὸν 
χρίνει, 7] τὸ μὲν διώχει τὸ δὲ φεύγει; ἀλλὰ τὸ Ob ὡς ἀγαϑὸν χαὶ τὸ λυ- 
Ene ὡς χαχὸν TO μὲν διώχει τὸ δὲ ony ει. τὰ γοῦν ὅμοια τῷ ἀγαϑῷ 5 
χαὶ χαχῷ τὸ ἡδὺ χαὶ λυπηρὸν τὸ τὰ τοιαῦτα προσχείμενον δηλοῖ. πρώτως 

μὲν οὖν αἰσϑάνεσϑαι δεῖ χαὶ ἐνεργείᾳ γίνεσϑαι αἰσϑητιχόν, δευτέρως δὲ 

ἡσϑῆναι ἢ λυπηϑῆναι" προηγεῖται γὰρ ἣ χρίσις τοῦ χατὰ τὴν ἡδονὴν 7 
λύπην πάϑους, ἐπειδὴ αἰσϑάνεσϑαι μὲν ἄνευ ἡδονῆς χαὶ λύπης δυνατόν, 

ἥδεσθαι ὃὲ χαὶ λυπεῖσθαι ἄνευ γνώσεως ἀδύνατον, διὸ προτέρα τῇ φύσει 
ἣ γνῶσις τῶν παϑῶν τούτων ἐν τρίτῃ δὲ τάξει ὀρεχϑῆναι ἢ φυγεῖν, του- 
τέστι μεταδιῶξαι τὸ ay 7 ik! δυνάμει ἀποπέμψασϑαι τὸ λυποῦν, ὅπερ 10 

ἢ φυγὴ σημαίνει, ὡς τὴν μεταδίωξιν ἢ ὄρεξις, πο ἢ οὖσα χαὶ πρὸς τὸ 
φ 

ἡδὺ ἐχτεινομένη τε χαὶ ὁρμῶσα. αὕτη οὖν 
5 

ὥς- ἔργεια " οὐ γὰρ ἁπλῶς Seis ἐν 
» > \ A Lad Ὁ a 

ἐν τῷ πάσχειν, ὥσπερ τὸ ἥδεσθαι, ἀλλὰ χαὶ ἐν τ τῷ ἐπιδιώχειν ἢ δὲ δίωξις 
> ΄ > 9 07 ξ c > 5» > > ae 

ob πάϑος ἀλλ᾽ ἐνέργεια. φυγὴ οὖν χαὶ ὄρεξις ς ἐνέργεια, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς 

αὐτὸ τὸ ἥδεσθαι χαὶ XometaBeu ταῦτα γὰρ ὡς πάϑη τὸ μὲν διωχτὸν τὸ 

ὃς φευχτόν, 7 GE μεταδίωξις τοῦ ἡδέος χαὶ φυγὴ ἀπὸ τοῦ λυπηροῦ ὡς 1ὅ 
΄ 

ἐνέργεια ἣ μὲν ὄρεξις ἢ δὲ φυγή. 

rs Ἔ Κ \ > σ Ae: \ \ x Ξ \ v 
p. 431213 Kat οὐχ ἕτερον τὸ ὀρεχτιχὸν xal τὸ φευχτιχὸν οὔτε 

ἀλλήλων οὔτε τοῦ αἰσϑητιχοῦ, ἀλλὰ τὸ εἶναι ἄλλο. 

Ἐπειδὴ τῷ αἰσϑητικῷ συνέπλεξε τὴν ὄρεξίν τε χαὶ φυγήν, πρὶν ἀπο- 
δοῦναι, ὅπως ἀπειχονίζεται τὸν πραχτιχὸν νοῦν, ἐπέσχηψεν, ὡς τῷ μὲν ὕπο- 

3 

χειμένῳ ἕν χαὶ ταὐτὸν τό τε ὀρεχτιχὸν χαὶ τὸ φευχτιχὸν χαὶ ἀμφότερα τῷ 20 
ἡ σδητίχῷ (oy τ ἃ Σ ΟΣ εν τιν ee ae ἜΑ Σ αἰσϑητιχῷ (ἐν ᾧ (4p ἡ atovyttxy χρίσις, τουτέστιν ἐν τῇ αἰσϑητιχῇ ψυχῖ, 

\ ΄ ΄ wv 

ἐν τούτῳ χαὶ ἢ ὄρεξις χαὶ φυγή, χαὶ οὐχ ἐν ἄλλῳ μὲν ἢ χρίσις ἐν ἄλλῳ 

8 χαχὸν ἃ 12 χαὶ λυπεῖσθαι a 10 αἰσθητικὸν seripsi: αἰσϑητήριον Aa 15 τὰ (post ἢ) 
om, a 19 τὸ (ante τὰ) om. ἃ " 33 τὸ (ante φευχτιχὸν) om. ἃ 94 τὸ] τῷ A 
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δὲ τὸ ὀρέγεσϑαι ἢ ἀποστρέφεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ), τῷ δὲ λόγῳ χαὶ THTAY 

ἐχάστου αὐτῶν ἰδιότητι (τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ εἶναι) τὸ πλῆϑος χαὶ ἢ ἕτερό- 

της- χαὶ γὰρ τὸ φεύγειν ἄλλο παρὰ τὸ διώχειν καὶ ἑχάτερον παρὰ τὸ 

χρίνειν, εἰ χαὶ πάντως σὺν χρίσει. ἱχανὸν δὲ τεχμήριον τῆς ΠΣ τὸ 

χαὶ τὴν αἴσϑησιν ἄνευ ὀρέξεως ἢ φυγῆς ἐνίοτε γίνεσϑαι χαὶ αὖ σὺν ὀρέξει 

μόνῃ ποτὲ ἄνευ φυγῆς καὶ τὸ ἀνάπαλιν. ἐφ᾽ οἷς παραδίδωσι τὰ περὶ τοῦ 

πραχτιχοῦ vod ϑεωρήματα. χαὶ ἣ εἰχὼν αὐτῷ νῦν προείληπται. 

ρ. 431.14 Τῇ δὲ διανοητικῇ ψυχῇ τὰ φαντάσματα οἷον αἰσϑήματα 

ὑπάρχει. ὅταν δὲ ἀγαϑὸν ἢ καχόν, κατάφησιν ἢ ἀπόφησι καὶ 

φεύγει ἢ διώκει. διὸ οὐδέποτε γοεῖ ἄνευ φαντασίας ἣ ψυχή. 

᾿ς 

Διανοητικὴν μὲν λέγει ψυχὴν τὴν διανύουσαν xat περὶ τὰ μεριστὰ 

οὐχέτι τῶν στρεφομένην οὐ πραχτικῶς μόνον, ἀλλὰ χαὶ τατος τὴν ὁ 

εἰδῶν αὐτῶν ἀϑρόως ἀντιληπτικήν, ἀλλὰ περὶ τοὺς με πεν πε: αὐτὰ 

λόγους στρεφομένην χαὶ διανύουσαν τῷ μεριστῶς τε ἰδίᾳ καὶ nai? ἕχαστον 

ἐνεργεῖν χαὶ αὖϑις συνάγειν εἰς ἕν τι χοινὸν τὰ ἰδίως γνωσϑέντα, οἷον τὸ 
, ό “ = X \ \ J ΜΝ \ \ \ 4 ΄ ~ ~ 

ζῷον, εἶτα τὸ λογιχὸν χαὶ τότε τὸ ϑνητὸν χαὶ τότε τὰ τρία ὁμοῦ. τῇ 
\ ~ 

οὖν τοιαύτῃ Ἰνωστιχῇ ἐνεργείᾳ τὰ φανταστά, ἅπερ αὐτῷ δηλοῖ τὰ φαν- 

τάσματα, τουτέστι τὰ ἐν τῇ φανταστικῇ ζωῇ ἐγγενόμενα ἀποτυπώματα, 

ὑπέστρωται ὥσπερ τὰ αἰσϑητὰ τῇ αἰσϑήσει (τὸ γὰρ αἴσϑημα αὐτῷ ἀντὶ 

τοῦ αἰσϑητοῦ νῦν εἴληπται), οὐχ ὄντα τὰ φανταστὰ ἅπερ τὰ διανοητά (σαφῶς 

γὰρ ἐς ὕστερον ὡς οὐχ ἔστι φαντάσματα τὰ τῆς διανοίας νοήματα δείξει), 

ἀλλ᾽ οὐχ ἄνευ φαντασμάτων. διὰ τί δὲ οὐχ ἄνευ, σχεπτέον. ἐπειδὴ οὐχ 

ἦν ἢ τοιαύτη τῆς" ψυχῆς ἐνέργεια ἢ περὶ τοὺς μεριστοὺς στρεφομένη λόγους 

οἵα ἴ αὐτῶν τῶν εἰδῶν: ἀλλὰ Ov αὐτὸν τὸν ΓΕ χατὰ τὴν εἰς τὸ 
ΧΕ ἔξω ἐνεργειῶν ἔχτασιν, ἦ ἐξ ἀνάγχης τὰ ἔξω παρυφίσταται. οἷς πολλάχις 

uty χέχρηται ἣ διάνοια, ὅταν χαὶ τῶν αἰσϑητῶν χαὶ τῶν ἐν τῇ φαντασίᾳ 

τύπων ἢ πρὸς μόνην τὴν Ἰνῶσιν ἢ καὶ πρὸς τὴν ἀποπλήρωσιν τῆς ὀρέξεως 
Sey. Ὁ ΣΕ ας >i DEN \ > ff 2 Q_~ 2% > , 

αὐτῶν προσδέηται" ἐνίοτε ὃὲ αὐτὴ μὲν od ypyCet, ἐπαχολουϑεῖ δὲ ἀναγχαίως 
~ Ye ~ c 4 Ἢ ΄ ~ ~ Wp » 

τῇ ἔξω αὐτῆς, ὡς εἴρηται, ἐχτάσει ἢ αὐτοῦ tod ἔξω ὄντος συγχινουμένη 
ἐνέργεια. διὸ τοσοῦτον eum ἀπε φησίν, ὅτι οὐδέποτε νοεῖ ἄνευ φαν- 

7 Ne ! = ΄ 5. >) ar SN Che c here \ ~ ς 

τασίας ἢ vox ohh au ὅτι χέ Ἄρτον. δγλον Ge ὅτι ἢ ψυχὴ νῦν ἢ 

διανοητιχὴ εἴεται; περὶ ἧς χαὶ προείρηται. χαὶ αὐτῷ δὲ τῷ εἰπεῖν, ὅτι 

ὡς ae PS γι τὰ φαντάσματα τῇ pape a ψυχῇ. ἐνεδείξατο ὃ 

ὕστερον ἐρεῖ, ὅτι οὐχ ἔστι διανοήματα, ἀλλ᾽ ὡς δεύτερα 
ϑάπερ χαὶ τὰ αἰσϑητὰ τῇ αἰσϑήσει. χατὰ ὃξ τὴν τῆς αἰσϑήσεως προει- 
λημμένην εἰχόνα (χαὶ γὰρ ἐχεῖ προηγεῖτο τὸ χριτιχὸν τοῦ ἥδεσϑαι ἢ λυ- 

πεῖσϑαι) χαὶ ἐνταῦϑα ἣ τῆς διανοίας χρίσις ὡς γνωστοῦ ἁπλῶς προηγήσεται 
~ ΄ > ~ © ~ ΄ a ¢ ~ 

τῆς ὡς ἀγαϑοῦ ὄντος ἢ χαχοῦ ἀντιλήψεως: ἣν οὐχέτι μὲν “οἷον᾽, ἁπλῶς 

25 

45 

9 χατάφησιν ἢ ἀπόφησι xa} φήσῃ καὶ ἀποφήσῃ a 10 φαντάσματος ἃ 21 δείξει 

cap. 8, cf. v. 34 31 ἡ (post ὅτι) om. a 32 λέγεται — 33 «διανοητιχῇ om. A 

30 
.-“ tr 

ὃ] ὅπερ a 
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ΟῚ 5) 

18 

96 

[ὩΣ @- χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν προσαγορεύει, διότι συμπλέχουσα μὲν 7 διά- 7άν 

yon τὸ ἀγαϑὸν ἢ χαχὸν τῷ Ἰνωστῷ χατάφασιν ἀπεργάζεται, ὁπότερον δὲ 

διαιροῦσα dx’ αὐτοῦ ἀπόφασιν. ὁμοίως δὲ πάλιν (ὡς) ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως 

ἐν τρίτῃ τάξει ἢ διωχτικὴ ἢ φευχτικὴ ἕπεται | ἐνέργεια, διωχτικὴ δηλαδὴ 75 

τοῦ ἀγαϑοῦ τοῦ δὲ χαχοῦ φευχτιχή. τῇ μὲν γὰρ αἰσϑητιχῇ ζωῇ τὸ ἡδὺ 

χαὶ λυπηρὸν διωχτὸν καὶ φευχτόν, τὸ μὲν ὡς ἀγαϑὸν τὸ ὃὲ ὡς βλαβερόν" 

δὲ λογιχῇ τὸ ἀγαϑὸν προηγουμένως τέλος ual τὸ χαχὸν ἐν ἀποστροφῇ TH δὲ λογιχῇ τὸ ἀγαϑὸν προηγουμένως τελος ἐ ροφῇ» 
Lr + > oO ὯΝ -- 

dv 706 τι ἔχῃ τὸ χαχὸν ἢ λυπηρὸν τὸ ἀγαϑόν. ὅτι δὲ οὐ περὶ τῆς ϑεω- 
- ~ c , ~ ¢ +> yy. / 14 

ρητιχῆς αὐτῷ γνώσεως ὁ λόγος νῦν ὡς οὐδέποτε ἄνευ φαντασίας οὔσης, 5 
, c ~ , Bb] > ~ \ \ 

χαϑάπερ of ἐχ τοῦ ΠΕεριπάτου ἀχούουσι, δηλοῖ μὲν xat τὰ προειρημένα, ἐν 
- ~ 5 ΄ y yy -" 

οἷς τῶν ϑεωρητιχῶν γνώσεων τὴν ἀκροτάτην χωρίζεσϑαί τε ἔφασχε χαὶ εἶναι 

τοῦτο μόνον ὅπερ ἐστί, χαὶ τὴν αὐτὴν εἶναι τῷ πράγματι, ἀλλ᾽ οὐ δι᾿ ἕτε- 
~ ΄ ~ > Ie AF. > ~ 

ρότητος αὐτῷ συνάπτεσϑαι, xat τῇ οὐσίᾳ εἶναι ἐνέργειαν χαὶ ἀπαϑῇ καὶ 

ἀμιυγ μένειν: δηλοῖ δὲ καὶ τὰ νῦν λεγόμενα, τοῦτο μὲν διανοητιχὴ εἰρη- 

μένη χαὶ οὐ νοῦς 7 ϑεωρία, τοῦτο δὲ ἢ περὶ τὸ ἀγαϑὸν αὐτῆς καὶ καχὸν 
, 5 CO x ~ ~ 5 , ~ ΄ 

στροφή, ἀντίϑετα ὄντα χαὶ ἐν τῇ γενέσει χαὶ ἐν τῷ ἐσχάτῳ μερισμιῷ ὕφι- 10 

στάμενα" ἐπεὶ ὅ γε ϑεωρητιχὸς νοῦς ὃ 7 χαϑ’ ἕξιν τέλειος ἡ ὡς ὃ αὐτὸς 

τῇ οὐσίᾳ μονοειδῶς ἔχει τὸ ἀγαϑὸν ἀναντίϑετον πρὸς τὴν χαχίαν, ὥσπερ 
\ \ μη ΤΕΥ δὴ \ \ ! “- Ἂν ὩΣ 9 “4 A x Pan aS =} ,> τας > \ 

χαὶ τὸ ἀληϑὲς πρὸς τὸ ψεῦδος. οὐ μόνον γὰρ Ex TOD οὐσιώδους νοῦ, ἀλλὰ 

χαὶ ἐχ τοῦ xa? ἕξιν ἐπιστημονικῶς τελειωϑέντος τὸ ψεῦδος ἐξώρισται" 

ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ χαχόν. ἐν δὲ τῷ πραχτιχῷ ἐξ ἀνάγχης τὸ χαχόν ποτε 
\ X \ DiaeN > 7 > QO. > \ \ NEE pla \ N \ χαὶ τὸ πρὸς αὐτὸ ἀντίϑετον ἀγαϑὸν διὰ τὴν περὶ THY γένεσιν χαὶ Ta μεριστὰ 

στροφήν: αἱ γὰρ πράξεις ἐν τούτοις. χἂν γὰρ τὴν ἐν ἡμῖν τελειοῖ ὄρεξιν 15 
i) ΝΟ , iN} Ὧν >] ~ ~ 

σωφρονίζων 7 εἰς διχαιοπραγίαν ἐγείρων, περὶ μεριχὸν δηλαδὴ ἐνεργεῖ πρᾶγμα 

χαὶ γινόμενον, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ὃ ϑεωρητιχὸς περὶ τὸ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχον. 

ἣν χόρην τοιανδὶ ἐποίησεν, αὕτη δὲ 
a 

Nn 

p. 431 a17 Qorep 

ἕτερον, xat ύτως" τὸ δὲ ἔσχατον Ev xat μία 
>) \ 3 > ~ ΄ 

ὃ δ᾽ εἶναι αὐτῇ πλείω. 

2 x Φ 

im ose 

Go 

cit (2 

5. ἡ 

Ὁ σχοπὸς τῶν προχειμένων ῥητῶν χαὶ αὐτὸς ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως ava- 20 

πέμψαι ἡμᾶς ὡς ἀπὸ γνωριμωτέρας εἰς μίαν τινὰ νόησιν τῆς ψυχῆς τὴν 

χοινῇ ἐπιχρίνουσαν τὰ ὁπωσοῦν νοητά. ὡς γὰρ ἑχάστη τῶν πέντε αἰσϑή- 
σεων τὰ ἴδια αἰσϑητὰ πλείω χαὶ διάφορα ὄντα γνωρίζει, χαὶ τὴν πρὸς 

ἄλληλα αὐτῶν ταὐτότητά τε χαὶ ἑτερότητα μιᾷ χαὶ τῇ αὐτῇ δυνάμει, εἰ 

χαὶ χατὰ διαφόρους λόγους διαχρίνει χαὶ δρίζει, ἢ μὲν ὄψις τὸ λευχὸν χαὶ 
μέλαν χαὶ τὰ μεταξὺ τούτων χρώματα, ἣ δὲ γεῦσις τὸ γλυχὺ χαὶ πιχρὸν 25 

χαὶ τοὺς τούτων μέσους χυμούς, καὶ ἑκάστη ὡσαύτως τὰ ἴδια αἰσϑητά, οὕτω 

χαὶ 7 χοινὴ λεγομένη αἴσϑησις τὰ ἁπλῶς αἰσϑητὰ πάντα χαὶ τὴν πρὸς 

ἄλληλα αὐτῶν ἑτερότητά τε χαὶ ταὐτότητα ἐν ἀμερίστῳ τῷ γνωστιχῷ χαὶ 

ὡς addidi 4 ἐν τῇ τρίτῃ ἃ 15 οὐ — ϑεωρία] οὗ 6 νοῦς, ἡ ϑεωρία A 

ἀντίϑετον ἃ 24 σωφρονίζον --- ἐγεῖρον A ἐνεργῇ A 25 χαὶ γινόμενον om. a 

αὕτη seripsi cf. p. 269, 20. 270,17: αὐτὴ Aa 
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ἐν ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ γινώσχει, ἐπεὶ ὅμοιον ὡς “εἰ tod μὲν ἐγὼ tod δὲ σὺ Τῦτ 
αἴσϑοιο᾽, φησὶν ἐν ἀρχαῖς τοῦ τρίτου βιβλίου. ἐντεῦϑεν δὴ ἀξιοῖ χαὶ 

\ \ 

μίαν τῆς ψυχῆς Tip. as ἀναπέμπεσϑαι eee ἥτις χαι αὐτὴ τῶν πραχτῶν 

πάντων ἐστὶ σον τηετ ιχὴ χαὶ estas, οὐ τῶν ἐναν τίων μόνον οἷον ἀγαϑοῦ 90 

5 χαὶ χαχοῦ τοῦ ἐν ἐπ al ἢ σιτίοις, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐν χτήσεσι χαὶ τοῦ 

ἐν δεινοῖς χαὶ ϑαρραλέοις χαὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως πάντων. χαὶ γὰρ τὸ νοοῦν 
> ~ \ 4 ς 5 \ [4 ~ \ S “4 \ 5. ἃ ΄ \ > ἐρεῖ χαὶ λέγει, ὡς ἐγὼ σωφρόνως CH χαὶ διχαίως χαὶ ἀνδρείως χαὶ ἐλευ- 
Oe ἧς \ \ > \ “ὦ, λέγε NS \ \ τις χλλ nN δι ,ὕ ΕΞ ἐρίως, χαὶ τὴν διαφορὰν ὧν λέγει οἷὸε χαὶ τὴν πρὸς ἄλληλα χοινωνίαν ὡς 
ἐν ἀμερεῖ χαὶ ἀδιαιρέτως τὴν νόησιν αὐτῶν ποιούμενον. εἴη δ᾽ ἄν τι χαὶ 

10 ἔτι χοινότερον νοοῦν ἐν τῇ ψυχῇ, τὸ ἅμα χαὶ τὰ πραχτὰ χαὶ τὰ ϑεωρητὰ 35 
νοήματα συναιροῦν, ὃ χαὶ τὴν διαφορὰν χαὶ τὴν χοινωνίαν τὴν πρὸς ἄλληλα 
τῶν ϑεωρητῶν χαὶ τῶν πραχτῶν εἴσεται, ἕν πάλιν ὃν χαὶ ταὐτὸν χαὶ ἀμέ- 
ριστον, χαὶ περιληπτιχὸν τοῦ πλήϑους ἀμερίστως" ἕν μὲν χατ᾽ αὐτὴν τὴν 
νοερὰν ζωήν, τῷ δὲ λόγῳ πολὺ διὰ τὸ χατὰ διαφόρους λόγους τοῖς δια- 

15 φόροις προσβάλλειν γνωστοῖς. εἰς δὴ τὰς τοιαύτας νοήσεις. τήν τε μίαν 
᾿χοινὴν τῶν πραχτῶν παντων ἀντιληπτιχὴν χαὶ τὴν ἔτι περιεχτιχωτέραν 
ταύτης τὴν ἁπλῶς τῶν νοουμένων ἡμῖν πάντων ἀναπέμπει ἡμᾶς, τῇ χοινῇ 40 

αἰσθήσει ὡς εἰχόνι χρώμενος. χαὶ οὗτος μὲν ὃ τῶν λόγων σχοπός. eg) 
ς ¢ 6 Le 

\ φιλόσοφος ἐν τῇ λέξει γράφει ὥσπερ δὲ ὃ ἀὴρ τὴν oars 
X = 
Φ on 

΄ σ΄ dL. Ὁ NEN ii = 
20 vot ον αὕτη δὲ ἕτερον. χαὶ δόξοι ἂν οὕτως ἄρξασϑαι, ὡς το 

μέλλων ἀποδιδόναι τι τς τὸ eee τὸ οὕτω φέρε χαὶ τοδὶ τὸ π 
X\ SX Ὁ J ἢ τοδὶ τὸ νοητὸν thy νόησιν. οὐ μὴν ἀποδίδωσιν οὐδὲ ὡς ἀποδώσων εἴ- 

ρηχεν τὸ ὥσπερ δέ, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς ἤδη ἐγνωσμένον ἀναφέρει. ἐπειδὴ 
γὰρ ἤδη τῷ πραχτιχῷ νῷ ἀπείχασε τὴν αἴσϑησιν ὡς ἡδέος χαὶ hor πηροῦ 45 

25 ἀντιληπτιχὴν τῷ τοῦ ayadod xal χαχοῦ διαχριτικῷ, καὶ τὸν τρόπον ὗπο- 
γράφων ἐπήγαγε νῦν, ὅπως ἣ αἴσϑησις τὸ ἡδὺ χαὶ λυπηρὸν συγχρίνει πρὸς 
ἄλληλα" οὕτω γὰρ χαὶ ἢ πραχτικὴ διάνοια τὰ ἀντιχείμενα χαὶ διάφορα 
πραχτὰ εἴσεται. τὸ οὖν ὥσπερ οὐχ ὡς ἀποδώσων τι ἔφη, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς 
ἤδη εἰρημένον ἀποδέδωχεν. ἔχει δὲ ὁμοιότητα ἣ αἴσϑησις πρὸς τὴν 

80 πραχτιχὴν διάνοιαν χαὶ χατ’ ἄλλην ἐπιβολήν, ἣν καὶ αὐτὴν ὑπογράφει ὃ 50 
aang ρος. οὐ γὰρ ἀμέσως τὰ ἔσχατα καὶ μεριχώτατα αἰσϑητὰ ἢ πραχτὰ 
εἰς τὸ χοινῇ πάντων ἀντιληπτιχὸν ἀναφέρεται, ἀλλὰ διὰ τῶν οἰχείων ἑχάστοις 

χαὶ ἘΠ σ τῶν ὀργάνων τε καὶ Ἰνωστιχῶν δυνάμεων. οὕτω γὰρ ὃ μὲν ἀὴρ 
ὃ τ ΠῚ Ὲ εἰς τὴν χόρην δρᾷ προφανῶς, ey δὲ προχαλεῖτα ι εἰς 

35 ἐ τ τὴν ὁρατιχὴν δύναμιν, ἐχείνη δὲ τὴν χοινὴν αἴσϑησιν" ὃ δὲ ψόφος 

εἰς τὸ ἀχουστιχὸν πνεῦμα, χαὶ τοῦτο χινεῖ τὴν dxoustnchy δύναμιν, ἥτις | 
πάλιν ἐγείρει τ ὌΠ beet χαὶ ὁμοίως at πέντ 5 αἰσθήσεις ἐπὶ τὴν Τῦν 
χοινὴν πασῶν ἀναφέρονται χατὰ μίαν ἕνωσιν πάσας περιέχουσαν, ody ὡς 
ἐχ πασῶν συναϑροιζομένην. ἀλλ᾽ ὡς τοῦ πλήϑους προὐπάρχουσαν χαὶ 

40 πάσαις συνεργοῦσαν, χαὶ ἑχάστῃ ἰδίᾳ χαὶ χοινῇ. ὁμοίως δὲ χαὶ τὰ πραχτὰ 

ὡς νοητὰ ἐπὶ τὸν χοινὸν πάντων γνωστιχὸν αὐτῶν νοῦν ἀναφέρεται, τῶν 

2 φησὶν] 6.2 p.426b19 9 .ἀδιαιρέτωδ 1] τῶν πρὸς ἃ 15 προβάλλειν α 19 κόραν ἃ 
21 τι om. ἃ 34 αὕτη seripsi: αὐτὴ Aa 38 πάσας] πάσης a 40 δὲ om. a 
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μὲν αἰσϑητῶν τὴν φαντασίαν χινούντων, ὃν εἴρηται τρόπον ἐν τοῖς περὶ 7ῦν 
φαντασίας αὐτῷ παραδεδομένοις λόγοις, τῶν ὃς φανταστῶν παραχαλούντων 5 

τὸν οἰχεῖον ἐφ᾽ ἑχάστοις ἐπιτεταγμένον πραχτιχὸν νοῦν εἰς τὴν περὶ αὐτῶν 
΄ - > 

διάνοιαν. οἷον τὸ περὶ σῖτα φάντασμα προτρέπει εἰς χρίσιν tov λόγον, et 
Ὁ ὦ ~ ~ ᾿ς 5 δεῖ χαὶ ὅτε χαὶ ὅσον χαὶ ὁποῖον τραφῆναι, τὸν τούτων δηλαδὴ χριτιχὸν 
προσεχῶς, ὃς χαὶ τὸν χοινῇ χριτιχὸν τῶν πραχτῶν πάντων συνεγείρει νοῦν" 

3 a σ ΄ ~ 4 ν, σ \ ΄Ξ ~ v ΡῚ - 

εἰς ὃν ὥσπερ ὃ τῶν σιτίων χριτιχὸς λόγος, οὕτω χαὶ οἱ τῶν ἄλλων ὀρεχτῶν 10 
- ΄ ~ 3 

τε χαὶ φευχτῶν πάντων συναιροῦνται, ἵνα χαὶ ἕν ἢ τὸ χαὶ τούτων πάντων 

τήν τε ταὐτότητα χαὶ τὴν ἑτερότητα διαχρῖνον, χαὶ τὰ μὲν κωλῦον, τοῖς δὲ 
10 τὸ μέτρον ἐπιτιϑὲν μονοειδῶς, χαὶ τοῦτο τῶν πλειόνων λόγων προὐπάρχον 

χαὶ οὐχ ἐξ αὐτῶν συναγειρόμενον, ἀλλ᾽ ἑνώσει χρείττονι προειληφὸς ἀμερίστως 
Ἁ , ,ὔ > >\ Ln 4 a7 > » ¢ IN A 

τὴν τούτων πληϑύν. ἐν δὲ τῇ λέξει τοιανδί, φησιν, ἐποίησεν ὃ ἀὴρ τὴν 
, συ Ζ Nes \ id ~ 5 ~ X\ » ΄ 2 beer’ 

χόρην, Ott φέρε διέχρινε xual ἁπλῶς εἰπεῖν ζωτιχὸν ἤγειρε πάϑος ἐν αὐτῇ. 15 
εἴρηται γὰρ ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς περὶ τῶν αἰσϑήσεων λόγοις, οὐχ ὡς τὰ 
"γ, Ἐ ΄ π ς ~ ἈΝ 5 ΄ (τ ΝΥ - bd 5 Γ / 

15 ἄψυχα πάσχειν ἡμῶν τὸ αἰσϑητήριον, ὑπὸ τῶν ἔξω ϑερμαινόμενον φέρε 
IN if / 

μόνον, ἀλλὰ μετά τινος ἀμυδρᾶς χρίσεως χαὶ οἰχείας ἐνεργείας. διὸ οὐ 

πάϑος ἣν ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο ζωτικὸν πάϑος τόδε. αὕτη δὲ 
ἕτερον, ἐπειδὴ τὸ αἰσϑητιχὸν πάϑος προχαλεῖται, ὡς εἴπομεν, τὴν ἐφεστη- 
χυῖαν αὐτῷ προσεχῶς αἰσϑητιχὴν ζωήν, ὡς ἢ χόρη τὴν δρατιχὴν χαὶ 7 20 

90 ἀχοὴ τὴν ἀχουστιχήν. χαὶ δῆλον ὡς οὐ μέχρι τούτων ἵσταται (οὔπω γὰρ 

ἕν τὸ ἔσχατον), GAN ὅταν χαὶ αὗται at αἰσϑητιχαὶ ζωαὶ εἰς τὴν χοινὴν ἀνα- 

δράμωσι. τότε γὰρ ἕν τὸ ἔσχατον: ἕν μέν, ὅτι μία ἢ χοινὴ αἴσϑησις, 
ἥπερ χαὶ τὰ πασῶν χρίνει ἴδια χαὶ περὶ πάντων αὐτῶν ἀποφαίνεται ὡς 
ἅπαντα γινώσχουσα, ἔσχατον 6& οὐχ ὡς ὑφειμένον, ἀλλ᾽ ὡς χρεῖττον μὲν 

25 τοῖς δὲ χάτωϑεν ἀνιοῦσιν ἔσχατον γινόμενον. τοῦτο δέ, ὅπερ ἕν ἔσχατον 

᾿ or Zon, καὶ μία μεσότης εἴρηται: μία μέν, ἐπειδὴ χἀχεῖνο ἕν, μεσότης δὲ 
ὡς οἷον χέντρον τῶν πολλῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ προϊουσῶν χαὶ εἰς αὐτὸ συννευουσῶν 

περιληπτιχὸν χαὶ δεχτιχόν τε ὁμοῦ χαὶ χριτικόν. μεσότης οὖν, ἐπειδὴ xal 

a fers χέντρον μέσον χαὶ ἐπειδὴ τὸ μέσον τοῖς ἄχροις πᾶσιν ἐπιχοινωνεῖ. ὥσπερ 
80 δὲ εἴωϑεν ᾿Αριστοτέλης διορίζεσϑαι, ἕν μὲν χαὶ μία τῷ ὑποχειμένῳ, ὅτι μία 

χαὶ ἢ αὐτὴ ἀμέριστος οὖσα ζωὴ γινώσχει τὰ πάντα, ἐπεὶ τῷ λόγῳ χαὶ τῷ 
εἶναι, ὡς αὐτὸς εἴωϑε λέγειν, πολλά, χατὰ διαφόρους λόγους τὰς διαφόρους 80 

ἐπιγινώσχουσα τῶν αἰσϑητῶν ἰδιότητας. χαὶ odxétt, ὡς εἴρηται, ἐπάγει χαὶ 
ὅτι οὕτως ἔχει τὰ περὶ τὸν πραχτικὸν νοῦν, διὰ τὸ τῷ ὥσπερ χρήσασϑαι νῦν 

80 οὐχ ὡς πρός τι ἀποδοϑησομένῳ, ἀλλ᾽ ὡς πρός τι προειρημένον ἀποδεδομένῳ. 

Ρ. 431220 Τίνι δ᾽ ἐπιχρίνει τί διαφέρει γχυχὺ χαὶ ϑερμόν, εἴρηται 
Vy μας. \ \ Ld / φν > 

εν χαι πρότέρον. λεχτέον OF XAL WOE. 

Εἰπὼν ἕν τὸ ἔσχατον πάντων τῶν αἰσϑητῶν χριτικὸν χαὶ τὸ αὐτὸ τῷ 35 
ry 

aap M7 ~ DEN Voi ee ὦ A aap ἌΓ 5, nhs ean ae > > \ > \ 
λόγῳ πλείω, τοῦτο αὐτὸ ἐπεξεργάζεται, δι ἐχϑέσεως οἷον Emtdsrxvus andes 

1 εἴρηται cap. 3 4 περὶ τὰ σῖτα a 14 εἴρηται Β 12 ὡς om. ἃ 20 οὕτω ἃ 

36 τί] fa τὸ γλυχὺ A 37 ὧδε] νῦν ἃ 
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τὸ εἰρημένον ὄν. xal ζδη προειρηχὼς τὰ αὐτὰ ἐν τῷ περὶ αἰσϑήσεως λόγῳ Τὸν ρημξ Da 100) TPOstpy, SY eo Ε- τῷ πέρ t Ἴσεὼς AOYO 

τῆς χοινῆς, καὶ νῦν συντόμως ὑπομιμνήσχων χαὶ διὰ συντομίαν ἀσαφεστέραν 
\ 

i 
τὴν λέξιν ποιῶν. τίνι δ᾽ οὖν, φησιν, ἐπιχρίνει τοῦτο τὸ χοινῇ αἰσϑητιχὸν 
τὸ διάφορον τῶν γινωσχομένων; ὅτι οὐχ ἕνὶ xat τῷ αὐτῷ λόγῳ, χαίτοι ἕν ἱ 
αὐτὸ ὄν, ἀλλὰ διαφόροις χρώμενον λόγοις, xa ods τὰς διαφόρους οἰχείως 40 
γινώσχει ἰδιότητας. ἔστι γάρ, φησι χαὶ αὐτός, ἕν τι αὐτὸ τὸ χρῖνον ὥσπερ 
χαὶ ὃ ὅρος, ὅρον νῦν προσαγορεύων. ὅπερ χαὶ πρότερον ἔλεγε. τὸ τῶν εἰς 
ἕν συμπιπτουσῶν διαφόρων γραμμῶν χοινὸν σημεῖον. χαὶ γὰρ ἐχεῖνο, ὃ 
χαὶ ἀμέριστον ὃν τὸ αὐτό. διαφόρους Syst πρὸς τὰς διαφόρους -Ὑραυμμὰς Ep ὁ GUTO, φόρους cyst πρὸς τὰς φοροὺς τγρᾶμμας 

Ρ.431199 Καὶ ταῦτα, ἕν τῷ ἀνάλογον ἣ ἀριϑμῷ ὄν, ἔχει πρὸς 
2 

τ 
ἑχάτερα, ἧἣ ἐχεῖνα πρὸς ἄλληλα. Φι 

>) Ταῦτα λέγει γλυχὺ χαὶ ϑερμόν, δι ὧν ἁπλῶς ἅπαντα τὰ αἰσϑητὰ 
΄ x 
U Ov τ ϑυῷ ὄν. ἔγει πρὸς 

fy ‘ ry τ 5 εχε tp > 

r ay > α x > 
ἰχνῦται. ταῦτα οὖν. EY 7, avahoy a ἢ 

\ 

‘> 
- t 

΄ z > ~ a DANY \ \ ~ ~ 
χάτερα, ἢ ἐχεῖνα πρὸς ἄλληλα, ἐπειδὴ τὸ γνωστιχὸν τῷ γνωστῷ 

oy an ptCetar, ὡς πολλάχις Ox’ αὐτοῦ διώρισται. ἐὰν οὖν ἕν χαὶ ταὐτὸν τῷ 
5 ~ ~ ~ ~ F 

ἀριϑμῷ ὃν τὸ γνωστικὸν τοῦ te γλυχέος χαὶ tod ϑερμοῦ ἢ γνωστιχόν, χά- 
— Q \ Pe | ~ b] wt OM: 5 Ἃ ΣΕΥ ἊΝ \ > , ~- χεῖνα ἕν χαὶ ταὐτὸν τῷ ἀριϑμῷ ἔσται ἀλλήλοις: ἐὰν δὲ χατὰ ἀναλογίαν 50 

τινὰ χαὶ οὐχὶ τῷ ἀριϑμῷ τὸ ἕν ἀποδιδῶμεν τῷ γνωστιχῷ, χαὶ ἐν τοῖς 
Υ ~ e ΄, VS ΄ 1. (τὴ \ »ψ' ΄ \ \ Ἀ \ 

γνωστοῖς ὁμοίως χατὰ ἀναλογίαν τὸ ἕν πρὸς ἄλληλά τε χαὶ πρὸς TO γνωστιχὸν 
, , b) ~ ~ 5 ~ \ ~ 3 , 

stooucta. καὶ ἔστι πως ἄμφω ἀληϑῆ, ὅτι xal τῷ ἀριϑυμῷ χαὶ τῇ ἀναλογία 
X v ~ ~ we ΄ ~ 

τὸ ἕν, ἔν τε TH Ἰνωστικῷ xa ἑαυτό τε καὶ πρὸς τὰ γνωστά,. χαὶ ἐν τοῖς 
y yv ΄ ~ 5) ~ 

ἄλλοις πρὸς ἄλληλά te καὶ πρὸς τὸ γνωστιχόν. χαὶ γὰρ τῷ ἀριϑμῷ ἕν τὸ 
\ ὶ 

ἀριϑμῷ | διὰ τὴν κατὰ πλείους λόγους ὁμοίαν ἐνέργειαν: ὡς γὰρ τὸ ϑερμὸν 76r 
~ ~ ~ ΄΄ , co \ κι ΄ ~ ~ ΄ ΄ 

τῷ τοῦ ϑερμοῦ γνωρίζει λόγῳ, οὕτω χαὶ τὸ μέλαν τῷ τοῦ μέλανος λόγῳ. 

χαὶ συναρμόζεται πρὸς ἄμφω χαὶ ὡς ἀριϑμῷ ταὐτὸν αὐτοῖς γινόμενον, 

ἐπειδή, ὡς εἴρηται, χατὰ τὸ γνωστὸν ἀφορίζεται, χαὶ εἰ ἄμφω ἅμα γινώσχοι 
ἕν τὸ αὐτὸ ὄν, ταὐτὸν ἐχατέρῳ ἔσται τῷ ἀριϑμῷ. ταύτῃ μὲν οὖν ἕν τῷ 

ἀριϑμῷ - χατὰ δὲ ἀναλογίαν πάλιν διὰ τὴν χατὰ διαφόρους λόγους ὁμοίαν ὅ 
πρὸς αὐτὰ συναρμογήν᾽ ws γὰρ χατὰ τὸν τοῦ ϑερμοῦ λόγον τῷ ϑερμῷ εἰδο- 

~ 
ι 

~ eg \ \ \ ~ f ~ \ > Y\ 9X \ \ 

ποιεῖται, οὕτω xal χατὰ τὸν τοῦ γλυχέος τῷ γλυχεῖ. χαὶ αὐτὰ δὲ τὰ γνωστὰ 
ἀλλήλοις τε γίνεται ἕν χαὶ τῷ γνωστιχῷ ἣ χατὰ ἀριϑμὸν ἢ χατὰ ἀναλογίαν " 

~ ‘ a τὶ ~ ~ 5 Vv ~ ~ 

ἀριϑμῷ μὲν διὰ τὸ Evl χαὶ τῷ αὐτῷ χατὰ ἀριϑμὸν ὄντι τῷ γνωστιχῷ 

ἀμφότερα ὁριστικῶς ἐνυπάρχειν, χατὰ ἀναλογίαν δὲ διὰ τὸ κατὰ διαφόρους 
μὲν λόγους, ὁμοίως ὃὲ τῷ μηδὲν ϑάτερον μᾶλλον ἢ ἧττον, ἀλλ᾽ ὡς τὸ ϑερμόν, 
οὕτω χαὶ τὸ γλυχύ, χατὰ τὸν οἰχεῖον ἑκάτερον αὐτοῦ λόγον. τὸ δὲ πρὸς 10 
ε ΄ - laa ~ \ 4} \ o > QV 97 > \ > ἑχάτερα TH λέξει χεῖται, χαὶ οὐχὶ πρὸς Exacta, ἐπειδὴ δύο ἦν τὰ εἰλημ.- 

\ 4 f \ ΑἹ l4 

μένα τό τε γλυχὺ χαὶ τὸ ϑερμόν. 

1 προειρηχὼς cap. 2 11 ἢ] χαὶ τῷ a ~ ὄν] ὃν ex Arist. a 12 ἑχάτερα ἡ] ἑκάτερον ὡς ἃ 

14 ὄν] ὃν ἃ 15 ἑχάτερον ἃ 17 7 correxi: 7 Aa 29 ταύτῃ --- 30 ἀριϑμιῷ om. a 
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p. 431224 Τί γὰρ διαφέρει τὸ ἀπορεῖν, πῶς τὰ ὁμογενῆ xptver ἢ 76r 
τἀναντία, οἷον λευχὸν χαὶ μέλαν. 

» ~ ~ \ ~ ¢ / \ br Παραδείγματι χρησάμενος τῷ γλυχεῖ χαὶ θερμῷ, ὁμογενέσι μὲν οὖσιν 17 
ε Cutt ~ \ ΄ 5) ΄ 4 ~ δ] . ΓΕ, \ \ 
ὡς αἰσϑητοῖς χαὶ πορρωτέρω ἀλλήλοις χοινωνοῦσιν ἣ τὰ ἐναντία. διὰ τὸ 

5 ταῦτα μὲν μιᾷ χαὶ τῇ αὐτῇ ὑποπίπτειν αἰσϑήσει, ἐχεῖνα δὲ διαφόροις, 
ἐπισχήπτει ὡς οὐδὲν διαφέρει. χαὶ γὰρ εἰ χαὶ τὰ πορρωτέρω, οἷάπερ ἣν 

= χαὶ ἀναλογίᾳ, χαὶ τὰ ἐναντία ὡς 20 a τὰ ὁμογενῆ. ἕν πως γίνεται aprdud 
ὶ τῇ αὐτῇ αἰσϑήσε 5 τὸ ἕν ἕξει aprduw ἢ ἀναλογίᾳ xaddme χαὶ τῇ αὐτῇ αἰσϑήσει χρινόμενα τὸ ἕν ἕξει ἀριῦμῷ ἡ γία. χαϑάπερ 
- > τ x Ὁ ΄ > ~ f ~ ~ 

ἐχεῖνα. οὐδὲν οὖν διοίσει ἢ ἀπορία ἐπί te τῶν ὁμογενῶν χαὶ ἐπὶ τῶν 

10 ἐναντίων γινομένη. ἐφ᾽ οἷς ὡς ἐπὶ τῶν ἐναντίων τέως ποιεῖται τὸν λόγον 
διὰ τῶν στοιχείων, λαβὼν ἐπὶ μὲν τοῦ λευχοῦ τὸ A, ἐπὶ δὲ τοῦ μέλανος 
τὸ B, ἄλλα δὲ ἄττα ἐναντία ὑποθέμενος, οἷον γλυχὺ φέρε χαὶ πιχρόν (οὐ 
γὰρ αὐτὸς σαφῶς δποῖά ἐστιν ἐναντία διώρισεν), οἷς στοιχεῖα τὸ IL’ χαὶ τὸ 
Δ ἐπιτίϑησιν. ὡς οὖν τὸ A ἕξει πρὸς τὸ B, οὕτω τὸ 1° πρὸς τὸ Δ’ ἣ γὰρ 

15 ἐναντιότης ἐν ἀμφοτέροις. εἰ οὖν τὰ AB ἕν πρὸς ἄλληλα γίνεται, ὅταν 
σ i \ \ e 4 qQ ᾿ ΄ A > ~ oN 3 ΄ Gua γινώσχηται, χαὶ τὰ [Δ ὁμοίως ἕν γενήσεται ἣ ἀριϑμῷ 7 ἀναλογία, 
ἀριϑμῷ μὲν διὰ τὸ ἑνὶ χαὶ τῷ αὐτῷ γνωρίζεσϑαι, ἀναλογίᾳ δὲ διὰ τὸ χατὰ 

bo or 

> lé 4 ΦΧ ~ ΄ babe τς 2 d\ ~ 5 , \ 

διαφόρους λόγους μηδὲν μᾶλλον Vatepov ἣ ἧττον. ἐν δὲ τῇ ἀναλογίᾳ xat 

τὸ ἐναλλὰξ χώραν ἔχει, χαὶ ἔσται ὡς τὸ A πρὸς τὸ I’, οὕτω τὸ Β πρὸς 
20 τὸ Δ. τοῦτο δὲ παρείληπται, ἵνα μὴ μόνον ἐπὶ τῶν ἐναντίων, ἀλλ᾽ ἐπὶ 80 

τῶν ὁμογενῶν τὸ ἕν γινόμενον νοῶμεν, ὅταν, ὡς εἴρηται, ἕν τὸ γινῶσχον ἅμα 
T τὰ διάφορα. τότε γὰρ χαὶ τὸ λευχὸν χαὶ τὸ γλυχὺ ἕν γίνεται χαὶ τὸ 

/ \ \ , σ » 2 , / (: ~ Ὁ σ \ 5 \ μέλαν χαὶ τὸ mixpdv, ἅπερ οὐχ ἐναντία μέν, Ouoyevy δὲ ὅμως xal αὐτὰ 
χατά τι πορρώτερον γένος τοῦ χρώματος. ὃ τοίνυν ἐνδοὺς πρὸς τὸ ὁπωσοῦν 
ἀλλήλοις ἕν γίνεσϑαι τὰ ΑΒ ἢ τὰ [Δ χαὶ ϑάτερα δώσει, xal πρός γε τὰ 
ἐναλλάξ. πάντως δὲ χαὶ τὸ πλῆϑος εἴσεται μετὰ τῆς ἑνώσεως, ἐπειδὴ τῶν 35 

τῷὁ σι 

ἑνιζομένων of λόγοι διάφοροι, ἐν οἷς αὐτοῖς τὸ εἶναι. ὃ δὲ αὐτὸς λόγος 
χἂν εἰ τὸ A γλυχὺ ety, τὸ δὲ Β λευχόν: ὅπερ διὰ τοῦ ἐναλλὰξ ἐνε- 
δείξατο, ὡς οὐχέτι τῶν ἐναντίων ἀλλὰ τῶν πορρωτέρω ὁμογενῶν παραλαμ.- 

30 βανομένων. τοῦτο ὃὲ σαφέστερον πάλιν διὰ τῶν στοιχείων ποιεῖ χαὶ τῶν 
παραδειγμάτων, τὸ γλυχὺ χαὶ λευχὸν παραβάλλων ἀλλήλοις χαὶ οὐχέτι {τὰν 
AB τοῖς ἐναντίοις, ἀλλὰ τούτοις ἐπιτιϑεὶς τῷ γλυχεῖ ual λευχῷ. 

p. 43102 Td μὲν οὖν εἴδη τὸ νοητιχὸν ἐν τοῖς φαντάσμασι νοεῖ, 40 

χαὶ ὡς ἐν ἐχείνοις ὥρισται αὐτῷ τὸ διωχτὸν χαὶ φευχτόν, χαὶ 

35 ἐχτὸς τῆς atodroews, ὅταν ἐπὶ τῶν φαντασμάτων ἢ. χινεῖται. | ’ "» ul? 

Ὁ ~~ ΕΞ δ \ \ \ ~ 5 ΄ τον \ \ ~~ Lapis μετὰ τὸν περὶ τῆς αἰσϑήσεως λόγον ἐπὶ τὸν πραχτιχὸν νῦν 
μεταβαίνει νοῦν ὡς ἀπὸ εἰχόνος ἐπὶ παράδειγμα, ἀξιῶν αὐτὸν τὸ διωχτὸν 

τὸ] τοδὶ ἃ τὰ μὴ ὁμογενῆ A 13 οἷς scripsi: εἰς Aa 21 ἀνομογενῶν A 

τὰ addidi 06 νῦν om. a 

1 
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χαὶ φευχτὸν ποτὲ μὲν ual ἐν αὐτοῖς τοῖς αἰσϑητοῖς παροῦσιν ὁρίζειν, ὅταν 70: 
δρῶν τὸν φρυχτὸν χινούμενον, χαὶ ὅτι πολέμιοι ὀχλοῦσι Gt αὐτοῦ τοῦ 
αἰσϑητοῦ γινώσχων, βουλεύηται, ὡς αὐτὸς ἔφη, 6 τι δέοι πράττειν: ὡς ἐπὶ τὸ 45 
πλεῖστον δὲ συμβαίνει ἐν τοῖς φαντάσμασι τὰ ἀποτυπώματα τῶν αἰσϑητῶν 
εν ᾿ ) ~ iG 7 \ , NUN Ὶμ ΄, 5 δρῶντα τὸν πραχτιχὸν νοῦν λογίζεσϑαί te χαὶ βουλεύεσϑαι. χαὶ γὰρ παρόντων 
ἐνίοτε τῶν αἰσϑητῶν εἰς ἑαυτὴν στρεφομένη ἢ διανοητικὴ ψυχὴ τοὺς περὶ 
τῶν πραχτῶν ἐγείρει λογισμούς, χαὶ ἐν τῇ εἰς ἑαυτὴν στροφῇ ἐξ ἀνάγχης 

3 > > \ \ 3 4 > ? > \ 2) > if > ΄ 7 

οὐχ εἰς αὐτὰ ta αἰσϑητά, add’ εἰς τοὺς an ἐχείνων ἐγγινομένους τύπους 
ἀποβλέπει χαὶ τούτοις χρῆται ὡς τοῦ συλλογισμοῦ γινομένοις μέρεσιν ἐν 50 

10 τῇ ἐλάττονι τῶν προτάσεων. διὸ χαὶ ἐξ ἀνάγχης τῇ φαντασίᾳ χρῆται. χαὶ 

δῆλον ἄρα χἀντεῦϑεν, ὡς οὐ περὶ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ ἀπεφήνατο τὸ μηδέ- 
ποτε ἄνευ φαντασίας νοεῖν αὐτόν, ἀλλὰ περὶ τοῦ πραχτιχοῦ, ὡς χαὶ ἐχ τῶν 

\ ἄλλων τῶν προειρημένων ἐπιστωσάμεϑα χαὶ x τῶν νῦν εἰρημένων ἐστὶν 
ἐναργές. ἔτι δὲ μᾶλλον ἀπόντων τῶν αἰσϑητῶν ἐν τοῖς φαντάσμασιν εἴσεται 

15 τὰ περὶ ὧν at πράξεις, μερικὰ ὄντα χαὶ ἄτομα χαὶ αἰσϑητά πως | χαὶ διὰ 7θν 
τοῦτο ἢ αἰσϑήσει 7 φαντασίᾳ συστοίχως γινωσχόμενα. ταῦτα δὴ χαὶ 6 φιλό- 
σοφος παραδιδοὺς τὰ εἴδη λέγει τὸ νοητικὸν ἐν τοῖς φαντάσμασι νοεῖν, 
εἴδη χαλῶν τὰς τῶν αἰσϑητῶν μορφάς. ἤδη te γὰρ πολλάχις εἶπε χαὶ 
αὖϑις ἐρεῖ, ὡς οὐχὶ αὐτὰ τὰ αἰσϑητά, ἀλλὰ τὰ τούτων “εἴδη ἐγγίνεται τῇ 

20 τε αἰσϑήσει χαὶ τῇ φαντασίᾳ, τῇ μὲν ὡς αἰσϑητὰ τῇ δὲ ὡς φαντάσματα. 

χαλῶς οὖν χαὶ νῦν τὰ εἴδη ἔφη, εἴτε τῶν αἰσϑητῶν ἀχούσοις εἴτε ἁπλῶς 5 

τῶν πραχτῶν. xal γὰρ χαὶ τὰ πραχτὰ αἰσϑητά πως, ἐπειδὴ ual ὅταν τὸ 
ἐμαυτοῦ ἢ τὸ ἑτέρου τινὸς ἦϑος χοσμεῖν ἐθέλω, χαὶ αὐτὸ τὸ ἦϑος διὰ τὸ 
ἐν μεριχῷ εἶναι ἀνθρώπῳ αἰσϑητὸν γίνεται, χαὶ ἔτι μᾶλλον διὰ τὸ αὐτόϑεν 

25 τῇ αἰσϑήσει γνωρίζεσϑαι, ὅποῖόν ποτε τυγχάνει ὄν, ax τῆς εὐτάχτου 7 

ἀτάχτου χινήσεώς τε χαὶ ἐνεργείας. τὸ δὲ νοητικόν, δηλαδὴ τὸ πραχτιχόν" 
τοῦτο γὰρ τὸ διῶχον ἢ φεῦγον. εἴρηται δὲ ὡς ἐν τοῖς φαντάσμασι τὰ εἴδη 10 

τῶν πραχτῶν ἀναλαμβάνον νοεῖ εἰς αὐτὰ ἀποβλέπον, οὐχ ὡς τῶν φαντα- 
στῶν ὄντων νοημάτων, ἀλλ᾽ ἑτέρων χαὶ ἐν αὐτῷ τῷ νοοῦντι ἐνεργουμένων 

80 χατά τε τὴν πρὸς τὰ φαντάσματα ϑέαν ἐγειρομένων. σαφῶς γὰρ χαὶ αὐτὸς 
ἐρεῖ, ὡς οὐδὲ ταῦτα τὰ νοήματα φαντάσματά ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐχ ἄνευ φαν- 
τασμάτων. ἀποβλέπει δὲ εἰς τὰ φαντάσματα, ὅταν τῶν αἰσϑητῶν ἀποστῇ, 
ἢ μὴ παρόντων ἔτι ἣ χαὶ παρόντων, διὰ τὴν εἰς ἑαυτὸν σύννευσιν. ὅτι 
γὰρ χαὶ εἰς αὐτὰ τὰ αἰσϑητά ποτε ὁρᾷ, δηλοῖ γράφων ual ὡς ἐν τὖ 

35 ἐχείνοις ὥριστο αὐτῷ τὸ διωχτὸν χαὶ φευχτόν, ἐν ἐχείνοις λέγων 
τοῖς αἰσϑητοῖς, χαϑάπερ αὐτὸς σαφῶς ἕρμηνεύει ἀντιδιαιρῶν αὐτοῖς τὰ 
ἐχτὸς τῆς αἰσϑήσεως, ἅπερ ἐστὶ τὰ φανταστά. ὅταν γάρ, φησιν, ἐπὶ τῶν 
φαντασμάτων ἧ; χινεῖταυ, τουτέστιν ἐγείρεται εἰς λογισμὸν ual βουλὴν 
τὴν περὶ αὐτόν. χαὶ ἔτι ἐναργέστερον σαφηνίζει τὸ ποτὲ μὲν αὐτὸν εἰς 

40 τὰ αἰσϑητὰ ἀποβλέπειν, ποτὲ δὲ εἰς τὰ φανταστὰ διὰ τῶν ἐφεξῆς. 

ὃ δεῖ ἃ 10 χαὶ (post διὸ) om. ἃ 11 τὸ om. ΑἹ 18 etre] Β 12 all. 19 ἐρεῖ] 
cap. 8 24 αὐτόϑεν] ἐντεῦϑεν a Ol ἐρεῖ] cap. 8 90 ἑαυτὴν a 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 18 
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p.431b5 Οἷον αἰσϑανόμενος τὸν φρυχτὸν ὅτι πῦρ, τῇ κοινῇ γνωρίζει 76r 

δρῶν χινούμενον, ὅτι πολέμιος. ὃτὲ δ᾽ ἐν τοῖς ἐν τῇ ψυχῇ 2 

φαντάσμασιν ἢ νοήμασιν ὥσπερ δρῶν λογίζεται χαὶ 

βουλεύεται τὰ μέλλοντα πρὸς τὰ παρόντα. 

5 Ὅταν μὲν γὰρ αὐτόϑεν ὁρᾷ τὸν φρυχτὸν χαὶ τῇ χοινῇ αἰσϑήσει χρῆται, 

δῆλος ὡς εἰς τὸ αἰσϑητὸν ἀποβλέπει. οἶμαι δὲ ὅτι ἢ χοινὴ αἴσϑησις νῦν 
> ~ 5 \ ~ ~ ~ >] ~ th A τὸ Vv x F ».! Ce! pat 

αὐτῷ ἀντὶ τῆς τῶν χοινῶν αἰσϑητῶν εἴληπται" ὧν ἔστι μὲν χαὶ ἢ οις 2 

xa) ἑαυτήν, μάλιστα δὲ φαίνεται ἣ χοινὴ ὡς χοινῶν ἀντιληπτική, χαὶ ὅταν 

συνεργῇ ἰδίᾳ ἑχάστη. xowdv δὲ αἰσϑητὸν ἢ χίνησις, ὥσπερ τὸ χρῶμα τοῦ 
\ \ \ ~ Y> Ὑ > 4 \ , e ~ \ 

10 πυρὸς χαὶ τὸ φῶς ἴδιον ὄψεως αἰσϑητόν. χαὶ γνωρίζει ὃ νοῶν συντιϑεὶς 

τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ περὶ ταῦτα λόγου ἀναφέρων εἰς 

τὸ τὸν φρυχτὸν παρουσίας πολεμίων εἶναι σύμβολον. ὃ μὲν γὰρ χινούμενος 
\ >] La \ 9\ - - I? > ~ 4 » —_ 

φρυχτὸς αἰσϑητός" τὸ 68 οὗ τοῦτο σύμβολον 2x τοῦ λόγου εἴληπται, τῇ συ- 

γήϑει αὐτοῦ χρήσει προσέχοντος. χαὶ οὕτως ἀναγνωστέον μεταϑέντας ὀλίγον 80 

15 τὴν λέξιν, οἷον αἰσϑανόμενος τὸν φρυχτὸν ὅτι πῦρ τῇ χοινῇ δρῶν χι- 

γούμενον, χαὶ ἐνταῦϑα ὑποστίξαντας ἐπαγαγεῖν τὸ γνωρίζει ὅτι πολέ- 

ματος, οὐχ ἐχ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι μόνου γνωρίζων, ἀλλὰ χαὶ éx τοῦ λόγου. ποτὲ 
Χ ay >) \ > \ > 4 . Γι 3) We) ~ ~ , μὲν οὖν εἰς τὸ oP eee ποτὲ δὲ εἰς τὰ ἐν TH φυχῇ τον 

\ 
ἢ γοήματά φησιν. ἣ αὐτὰ τὰ Ὁ: eats χαλῶν. 2 ETE ιὸὴ χαὶ ΕΝ 

ε 

20 φᾶν τασίαν γόησιν εἶπεν. ως ἀνωτέρω ἐπεδείχνυμεν, ἣ διαιρετέον χαὶ τὰ wey 35 

φαντάσματα ἐν τῇ φαντασίᾳ ϑετέον, τὰ δὲ νοήματα τὰς ἐν αὐτῷ τῷ νοοῦντι 
ἐνεργείας, δριζομένας καὶ αὐτὰς τοῖς νοητοῖς τῶν πραχτῶν εἴδεσιν. πᾶσα γὰρ 
λογιχὴ Ἰνῶσις χἂν τοῦ ἐχτὸς 7, εἰς ἑαυτὴν ἐπιστρέφουσα χαὶ τὴν ἑαυτῆς 
χρίνουσα σύνεσιν γίνεται" διὸ καὶ πίστις Exeodar πάσῃ δόξῃ εἴρηται. ὀρϑῶς 

25 οὖν εἰς τὰ φαντάσματα ἢ τὰ νοήματα ἀποβλέπειν εἴρηται ὃ λογιζόμενος ἢ 
ϑ δὰ 

βουλευόμενος περὶ τῶν πραχτῶν, οὐ διῃρημένως ποτὲ μὲν εἰς ἐχεῖνα ποτὲ 
Ἃ 

υᾶλλον τοῖσὸς 7 40 μ᾿ 

δὲ εἰς ταῦτα, ἀλλ᾽ ὁμοῦ μὲν εἰς ὍΣ τ 10 ὲ 
τοῖσδε. λογίζεται δὲ χαὶ βουλεύεται τὰ μέλλοντα εἰς τὰ παρόντα, τὰ μὲν 
παρόντα ἐχ τῆς αἰσϑήσεως λαβών, τὰ δὲ μέλλοντα ἐχ ΤΊΣ περὶ τῶν μελλόν- 

80 των γνώσεως, λογιχῆς δηλαδὴ οὔσης. ὡς χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἐχ παραλλήλου 

τὰ αὐτὰ ἀχούειν 70} φαντάσματά τε χαὶ νοήματα, ἀλλὰ τὰ ce τοῖς τύποις, 
ὲ 

a Q- o7 @- a R = ς τοῦ τοιούτου νοῦ ἐνεργείαις ἀποδιδόναι. 

15d ἣ λυπηρόν, ἐνταῦϑα φεύγει 4 

λως ἐν πράξει. 

35 Οὐ γὰρ 6 προηγουμένως πραχτιχὸς τὸ ἡδὺ ἢ τὸ λυπηρὸν τέλος τίϑεται, 
σ ὥσπερ ἢ αἴσϑησις χαὶ ἢ ἄλογος ζωή, ἀλλὰ τὸ ἀγαϑὸν ὡς διωχτὸν τὸ δὲ 

χαχὸν ὡς φευχτόν. διὸ ἐθελήσας ἀπὸ τῶν καὶ τῇ αἰσϑήσει γνωριμωτάτων 

δρίσαι τὰ τῷ πραχτιχῷ ὀρεχτὰ χαὶ φευχτά, ἀπὸ τοῦ ἡἥδέος χαὶ λυπηροῦ, 
ὡς ἐχεῖ ἔφη, ἐν τῇ αἰσϑήσει λέγων. ὅταν οὖν οὕτως χρίνῃ τὸ πρᾶγμα, 

2 ὁτὲ δὲ τοῖς Aristoteles 6 ὅτι χαὶ ἡ ἃ 13 σύμβουλον A 20 ἀνωτέρω p. 221, 4 

24 εἴρηται p. 428222 26 διῃρημένος a 
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οὐχ ὡς γνωστὸν μόνον, ἀλλ᾽ ὡς τοιοῦτον, οἷον ἦν τὸ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς 76¥ 
ἡδὺ ἢ λυπηρόν (τοιοῦτον δὲ ἐν αὐτῷ τὸ ἀγαϑὸν ἢ χαχόν), ἐνταῦϑα, τουτέστιν 50 
ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ χρίσει, ἢ φεύγει τὸ χαχὸν ἢ διώχει τὸ ἀγαϑόν, χαὶ χα- 
ϑόλου πράττει τι. τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ὅλως ἐν πράξει. πράττει δὲ ἢ τοῦ 
3 σον “Ὁ 7 , x \ \ 3 iA 

ἀγαϑοῦ ἐπιδιώχων μετάληψιν ἢ τὸ χαχὸν ἀποδιοπομπούμενος. 

NU 3 p.431>10 Kat τὸ ἄνευ δὲ πράξεως, χαὶ τὸ ἀληϑὲς xa 
- 3 = ΄ > \ ~ »39 ~ \ ~ > \ 

ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἐστὶ τῷ ἀγαϑῷ χαὶ xaxd, | ἀλλὰ τ 
διαφέρει xal τινί. 

Ὅτι μὲν ὡς διωχτὸν καὶ φευχτὸν τὸ πραχτὸν οὐ μόνον ἐν τῷ νοήματι, 
ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ φαντάσματι ἢ -χαὶ ἐν τῷ αἰσϑητῷ ϑεωρεῖται, διὰ τὸ ἐν 
τοῖς πραχτιχοῖς λογισμοῖς τοῖς περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ χαχοῦ τὴν ἐλάττονα 
λεγομένην πρότασιν μεριχὴν πάντως εἶναι, ἐπιδέδειχται. ἀξιοῖ δὲ νῦν 65 

-᾿Αριστοτέλης, χαὶ ὅτε ὃ πραχτιχὸς νοῦς χαϑολιχῶς ἐν ἑαυτῷ τὴν περὶ τῶν 
ΔΤ, δὶ - 9 ΄ x \ ὃς ἃ iN δ ἐν fe IAM? Cen ) 

TPAXTWY XLVEL εωριᾶν͵ χαν μὴ ὡς οἰώχτον Ἢ φξῦχτον GA Ws γνώστον 

15 

20 

25 

30 

35 

χαὶ χαϑόλου éxtoxori], ὁποίαν φέρε δεῖ εἶναι thy εὖ πολιτευομένην πόλιν 
χαὶ ποίοις χρῆσϑαι νόμοις, ἢ ὅλως ἐν τίσιν αἱ πράξεις, καὶ περὶ τίνα τῶν 

ὄντων, ὅτι οὐ περὶ τὰ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντα, ἀλλὰ περὶ τὰ μεταβαλλόμενα 
nat ἐνδεχόμενα, χαὶ τότε ἄνευ: πράξεως, τουτέστι τοῦ πράττειν τι σχοπῶν 
τὰ πραχτὰ χαὶ ὁποῖον τὸ ἐν αὐτοῖς ἀληϑές te χαὶ ψεῦδος, ὡς πραχτιχὸς χαὶ 10 
τότε ἐνεργεῖ, οὐχ ὡς τότε πράττων τι, ἀλλ᾽ ὡς ὅτε δέοι πράττειν, τῇ φα- 
γείσῃ αὐτῷ χαϑόλου χρησόμενος ἀληϑείᾳ. ἐν οὖν τῷ αὐτῷ γένει, ἔφη, ἐστὶ 
τῷ ἀγαϑῷ χαὶ χαχῷ. ταῦτα δὲ ἐν τῷ πῤραχτιχῷ ὥστε χαὶ τὸ ἀληϑὲς 
τοῦτο χαὶ ψεῦδος ἐν τῷ πραχτιχῷ, οὐχ ἄνευ φαντασίας οὐδὲ τότε ἐνεργοῦν, 
ἐπειδὴ χαὶ xatorud αὐτῷ ϑεωρήματα τοιαῦτα, ὁποῖα τὰ ἐν τοῖς. μεριχοῖς 
χοινά, ὅταν φέρε πᾶσα πόλις εὐνομουμένη λέγῃ ἣ πᾶς ἀνὴρ κόσμιος ἤ τι 1s 
τοιοῦτον. οὐ γὰρ τὰ νοητὰ ὡς νοητά τις ϑεωρῶν τὰ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς 
χαϑόλου λήψεται οὐδὲ τοῖς ἀνάλογον τῷ ἀγαθῷ τε χαὶ χαχῷ ἀληϑεῖ te χαὶ 
ψευδεῖ χρήσεται, ἀλλὰ χαὶ ἀληϑεύσει ἀναντιϑέτως πρὸς τὸ ψεῦδος χαὶ τὸ 

x ἀγαϑὸν εἴσεται τὸ πρὸς τὸ χαχὸν ἀναντίϑετον. 6 γὰρ πραχτιχὸς ὃ περὶ τὰ 
-΄ 

> ’ \ \ \ \ δος UN f 4: \ , > ἀντιχείμενα, διὰ τὸ χαὶ περὶ τὰ ἐνδεχόμενα εἶναι χαὶ μεταβαλλόμενα. ἐπε 
οὖν, xdv χαϑόλου περὶ τῶν πραχτῶν ποιῆται τὸν λόγον, οὐ παντελῶς ἀφί- 
σταται τῶν μεριχῶν (ἐν τούτοις γὰρ τὰ χαϑόλου), οὐδὲ τῆς φαντασίας παν- 20 
τελῶς ἀποστήσεται" τῶν γὰρ μεριχῶν ἐχείνη ἐπιβλητιχή, οἷς τὰ χαϑόλου 
σύνεστιν. ἄνευ οὖν πράξεως ἀληϑὲς χαὶ ψεῦδος εἴρηται, ὅτε μὴ πράττων 
χαϑολικώτερον, ὡς εἶπον, περὶ τῶν πραχτῶν διαλογίζεται, χατὰ τὴν πραχτι- 

Ἁ > 9. la >) / Ἂχ δ ῚἋἝ " \ ~ ~ 

χὴν δηλαδὴ ἐπιστήμην. διαφέρει δὲ μόνον ἣ χαϑόλου περὶ τῶν πραχτῶν 

νόησις τῆς ἐν αὐτῷ τῷ πράττειν, ὅτε χαὶ τὰ μερικὰ συλλαμβάνειν ἀνάγχη- 
~ \ ,ὔ c \ , > ΄ ~ c τὶ als ἂν Q/ - ς 

τῷ ἁπλῶς χαὶ τινί. ἣ μὲν γάρ ἐστιν ἁπλῶς ὡς ἐχ δύο οὖσα χαϑόλου" ἣ ‘ 

λ \ ¢ > ~ \ Le \ , \ / 

Ψ 5 > [- . δὲ τὶς ὡς ἐχ μεριχῆς χαὶ χαϑόλου μεριχὸν συνάγουσα τὸ συμπέρασμα 

τῷ or 

6 καὶ (post πράξεως) om. Aristoteles 15 ἐπισχοπεῖ A 28 ἀληϑεύσει correxi: 
ἀληϑεύει Aa ἐναντιϑέτως ἃ 29 ἀντίϑετον corr. A a 

18* 
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μέχρι τούτων συμπληρώσας τὸν περὶ τοῦ πραχτιχοῦ λόγον, ἀναδραμεῖν δὲ 77 
πάλιν ἐπὶ τὸν ἀχρότατον ϑεωρητιχὸν βουλόμενος, διὰ τῶν μέσων ποιεῖται 

τὴν ἀνάβασιν. προσεχέστατα δὲ τοῦ πραχτιχοῦ ἐπαναβέβηχεν ὃ τῶν μαϑη- 

ματιχῶν πραγμάτων ϑεωρητιχός, ἃ χαὶ αὐτὰ ἔνυλα μέν, οὐχ ἐν τῇ γενητῇ 
5 δὲ ὅλῃ χαὶ ἄλλοτε ἄλλως ἐχούσῃ, ἀλλ᾽ ὅμως ἔνυλα ὡς ἐν διαστάσει πάντως 

χαὶ μερισμῷ τινι δφεστῶτα χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ αὐτὰ φανταστὰ ὄντα, τοῦ 80 

ϑεωροῦντος αὐτὰ νοῦ ὅρον αὐτοῖς χαὶ τάξιν ἐπιτιϑέντος χαὶ τό τε ἐνδέον 

προστιϑέντος χαὶ τὸ περιττὸν ἀφαιροῦντος χαὶ σχοποῦντος αὐτὰ ὡς φαντασταά, 

τοῦ πραχτιχοῦ χαὶ τὰ φανταστὰ χατὰ τὴν πρὸς τὰ αἰσϑητὰ ἀναφορὰν γινώ- 
10 σχοντος, χαὶ ταύτῃ τοῦ μαϑηματιχοῦ τὸν πραχτιχὸν ὑπερβάλλοντος. 

p.431012 Τὰ δὲ ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα νοεῖ ὥσπερ ἂν εἰ τὸ σιμόν, 
ἧ μὲν σιμόν, οὐ χεχωρισμένως, ἧ δὲ καμπύλον, et τις ἐνόει 80 

ἐνεργείᾳ, ἄνευ τῆς σαρχὸς ἂν ἐνόει ἐν ἣ τὸ χοῖλον. οὕτω 
τὰ μαϑηματικὰ οὐ χεχωρισμένα ὡς χεχωρισμένα 

15 νοεῖ, ὅταν VOT ἐχεῖνα. 

Μιχρόν, εἰ δοχεῖ, ἐπιστήσαντες, τίνα τέ ἐστι τὰ ἐν ἀφαιρέσει χαὶ διὰ τί 
οὕτω χαλεῖται χαὶ τίς ἧ σύστοιχος αὐτοῖς γνωστιχὴ ἜΣ Spee 
ἐχεῖνο rege EI aes, ὅτι τῶν Ἱνωστῶν ἀντ ESTEE μὲν χαὶ ἢ σύστοιχος 
αὐτοῖς δύναμις, μειζόνως δὲ χαὶ χρειττόνως ἣ μὴ σύστοιχος χατὰ τὸ ὑπερέχον, 40 

20 δυναμένη αὐτὴ χαὶ μετὰ τῆς συστοίχου ἐνίοτε ἐνεργοῦσα xat xat? ἑαυτὴν 

μόνη ὡς ἐξ αἰτίας αἱρεῖν τὰ δεύτερα. οὕτω γοῦν χαὶ ὃ ἡμέτερος ἐπιστη- 
μονιχὸς τῶν φυσιχῶν λόγος γινώσχει χαὶ τὰ αἰσϑητὰ πάϑη, ποτὲ μὲν σὺν 
τῇ αἰσϑήσει ἐνεργῶν χαὶ συμπλεχόμενος αὐτῇ χαὶ οὕτω προσβάλλων τοῖς 
αἰσϑητοῖς, ποτὲ δὲ ἄνευ αἰσϑήσεως τὰς οὐσίας τῶν τε εἰδῶν τῶν φυσιχῶν 

25 “al τῶν χατὰ ταῦτα δριζομένων συνϑέτων γινώσχων, ἐχ τῶν οὐσιῶν ὡς ἀπὸ 
ὁποῖα ἄττα ἐστί, 45 

3 ~ \ \ \ ‘ =) , “4 \ / 

αἰτιῶν xat τὰ περὶ tas οὐσίας πάϑη χαὶ συμβεβηχότα, 

χρίνει. ἣ καὶ διαφέρειν ὃ Ros τοῦ μαϑηματιχοῦ ἐν τῷ B τῆς Φυ- 
ΧΑ ΄ 

σιχῆς eee ews ἐλέγετο. 6 μὲν γὰρ μαϑηματιχός, ἅτε xa? αὑτὰ τὰ συμ- 
΄ 

βεβηχότα οἷον σχήματα χαὶ μεγέϑη ual χινήσεις χαὶ ἀριϑμοὺς χαὶ λόγους 
' 

80 ἐναρμονίους ἐπισχοπούμενος, δεῖται πρὸς τὴν γνῶσιν αὐτῆς τῆς αἰσϑήσεως " 
Glee lA 

ὃ ὃὲ mvorxds ὡς ἐξ αἰτίων τῶν te εἰδῶν χαὶ αὐτῶν τῶν συνϑέτων οὐσιῶν 
ὡς οὐσιῶν χαὶ τὰ σχήματα χαὶ τὰ λοιπὰ τὰ οἰχείως ἐπισυμβαίνοντα ταῖς δ0 

οὐσίαις ϑεωρεῖ. διὸ Sees τις χαὶ ἢ φυσιχὴ ἘΠῚ eo ὡς περὶ οὐσίαν 

Sapo nue yn χαὶ ὡς ἐξ αἰτίων τὰ αἰτιατὰ γινώσχουσα " τῶν δὲ ἢ ess tes 3 

80 ἀλλ᾽, ὥς φησι [lhatwv, γεφύρᾳ gorxev’ ἀρχὴ γὰρ αὐτῇ, ὡς ὃ αὐτὸς ἀπο- 

φαίνεται φιλόσοφος, ἃ wy οἷδε, μέσα δὲ χαὶ τελευτὴ ἐξ ὧν μὴ οἶδε, διότι 
\ \ ἀπολείπεται τῶν αἰτίων τῷ μὴ τὰς οὐσίας ἐπισχοπεῖσϑαι" τὸ yap χυρίως 

1 τούτου ἃ 5 χαὶ om. ἃ 12 χαμπύλον legit Simplicius v. p. 278, 21 sqq.: χοῖλον 

Aa et Aristot. libri plerique et τις legit Simplicius v. p. 278, 26 sqq.: εἴ τι γ᾽ Aa 

14 ὡς χεχωρισμένα om. A 19 αὐτῆς a 27 ante xptvet add. xat A ἐν τῷ B τῆς 
Φυσιχῆς ἀχρ.] Phys. B 2 35 ὥς φησι a nescio quo loco, sed ef. David in eateg. 

p- 262 Brand. ἀποφαίνεται] de Republ. Z 13 p. 533c 
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αἴτιον πάντως οὐσία ἢ χαὶ ταύτης xpetttov. | λέγω δὲ νῦν μαϑηματιχὴν 77» 
οὐ τὴν χατὰ τοὺς Πυϑαγορείους, τὴν καὶ τοὺς ζωτιχοὺς λόγους τοὺς τῶν 
διαστάσεων χαὶ σχημάτων προβλητιχούς, εἴτε ἐν τοῖς φυσιχοῖς σώμασιν εἴτε 
ἐν φαντασίαις ἐγγίνονται, ἐπισχοποῦσαν (φιλοσοφία γὰρ ἐχείνη), ἀλλὰ τὴν ὅλην 

5 περὶ αὐτὰ τὰ προβαλλόμενα οἷον σχήματα χαὶ μεγέϑη χαὶ χινήσεις στρεφο- 
μένην, ἅπερ ἐξ ἀφαιρέσεως εἴωϑεν ὃ ᾿Αριστοτέλης χαλεῖν, ϑεωρούμενα μὲν ὅ 

χαὶ ἐν τοῖς φύσει συνεστῶσι σώμασι, προτεινόμενα δὲ χαὶ ἐν αὐτῇ τῇ φαν- 
τασίᾳ, ἐξ ἀφαιρέσεως δὲ λεγόμενα ὡς ἄνευ τῶν οὐσιῶν αὐτὰ xa? αὑτὰ 
ϑεωρούμενα, χαίτοι ye οὐχὶ χαὶ οὕτως ὑφιστάμενα " οὐ. γὰρ οἷόν τε ἄνευ 

10 οὐσιῶν τὰ συμβεβηχότα χαϑ’ αὑτὰ ὑφίστασϑαι. συμβεβηχότα δὲ τὰ τοιαῦτα 
πάντα, περὶ ἃ τοῖς μαϑηματιχοῖς % πραγματεία. πᾶς χύχλος, λέγουσιν, ἴσας 
ἔχει τὰς ἀπὸ τοῦ χέντρου πάσας, χαὶ πᾶσαι at περὶ χέντρον xual? ἕνα τὸν 

αὐτὸν ἑστῶτα πόλον χινήσεις συναποχαϑίστανται αἵ τε μείζους χαὶ ἐλάττους, 10 

χαὶ πᾶς ἀρτιάχις ἄρτιος ἀριϑμὸς μέχρι μονάδος δίχα διαιρεῖται, χαὶ πᾶς 

15 ὃ διπλάσιος λόγος ἐξ ἡμιολίου καὶ ἐπιτρίτου σύγχειται. συμβεβηχότα δὲ 
πάντα τά τε σχήματα χαὶ at χινήσεις χαὶ οἵ μοναδιχοὶ aprtuol χαὶ ot 

σχετιχοὶ λόγοι, ἐξ ἀφαιρέσεως λεγόμενα, ὅτι οὐχ. ὡς ἔστι, μετὰ τῶν οὐσιῶν, 
ἀλλ᾽ ὡς ἀποχωριζόμενα τῶν οὐσιῶν xa? ἑαυτὰ γινώσχεται. ἐπεὶ χαὶ ὅταν 

ἐν φαντασίᾳ προτείνηται, τοῖς ζωτιχοῖς τοῖς χαὶ προάγουσιν αὐτὰ λόγοις 15 

20 συνυφίσταται ὡς αὐτῶν ἐξῃρημένα χαὶ περὶ αὐτοὺς ἔχοντα τὸ εἶναι ὡς πέ- 
pata, χαϑάπερ χαὶ τὰ τοῖς φύσει συνεστῶσι συμβεβηχότα τῶν οὐσιῶν εἰσιν 

ἀποπερατώσεις, καὶ οὐχ ὡς τῶν [Περιπατητικῶν ἔνιοι φαίνονται τὰ φανταστὰ 
ὡς ἀνούσια πάντῃ ἐξ ἀφαιρέσεως χαλοῦντες, διὰ τὸ χεχωρίσϑαι τῶν ἐν τοῖς 

αἰσϑητοῖς οὐσιῶν. ὅτι γὰρ χαὶ τὰ φανταστὰ περὶ τοὺς ζωτιχοὺς λόγους, 
25 οὐσίας ὄντας, δηλοῖ τὸ ἀχριβὲς αὐτῶν, ὑπὲρ τὰ αἰσϑητὰ ὄν, χαὶ ἢ τοῦ ἐλλεί- 20 

πόντος αὐτοῖς προσϑήχη χαὶ ἢ τοῦ περιττοῦ ἀφαίρεσις, οὐχ ἂν ἔξωϑεν ἐγγι- 
γόμενα χαὶ ἀπὸ τῶν χειρόνων τὸ χρεῖττον ἔχοντα, ἀλλὰ δῆλον ὡς προσεχῶς 
ὑπ᾽ αὐτῶν προβαλλόμενα τῶν ζωτιχῶν λόγων, ὡς χαὶ αὐτὴ ἣ χριτικὴ ad- 
τῶν δηλοῖ ἐνέργεια, οὐδέποτε πάϑος οὖσα ἣ χρίσις, ἀλλὰ χαϑαρὰ ἐνέργεια, 

30 χαὶ ἔνδοϑεν ἀλλ᾽ οὐκ ἔξωϑεν. εἴρηται οὖν, τίνα τέ ἐστι τὰ ἐν ἀφαιρέσει, ὅτι 
τὰ μαϑηματιχά, οὐχὶ τὰ αἴτια οὐδὲ τὰ ὡς οὐσίαι, ἀλλὰ τὰ προτεινόμενα 
χαὶ συμβεβηχότα. χαὶ ἣ αἰτία τοῦ ὀνόματος, διότι ody, ὡς ἔστι, σὺν TH % 
οὐσίᾳ, ἀλλὰ ἄνευ αὐτῆς ϑεωρεῖται ὑπὸ τῶν συνήϑως τοῖς πολλοῖς χαλου- 
υένων μαϑηματικῶν. τούτοις δὲ αἰσϑητοῖς τε χαὶ φανταστοῖς οὖσι συμβεβη- 

85 χύσιν αἴσϑησίς τε χαὶ φαντασία ὁμοταγεῖς εἰσι γνώσεις. τῶν γὰρ συμβεβη- 

χύτων αὖται ἀλλ᾽ οὐχὶ τῶν οὐσιῶν χριτιχαί: οὐσίας γὰρ λόγος χαὶ νοῦς 
ἀντιληπτιχοί. ἀτυχὴς δέ φησι [Πλάτων οὐσίας ἢ αἴσϑησις, χαὶ ἄλλως δὲ 
ἐναργές, ὅτι περὶ ποιότητας χαὶ ποσότητας χαὶ πάϑη πᾶσαί εἰσιν at αἰσϑή- 

σεις. ὥστε χαὶ οἱ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν. τῇ φαντασίᾳ ἐγγινόμενοι τύποι οὐχ 80 

40 οὐσίαι. τὰ δὴ τοιαῦτα οὐ μόνον, ὡς εἴρηται, ταῖς συστοίχοις ϑεωροῦνται 
γνώσεσιν, ἀλλὰ χαὶ τῷ ἡμετέρῳ νῷ, ποτὲ μὲν συμπλεχομένῳ τῇ αἰσϑήσει 

1 χρεῖττον scripsi: χρείττων Aa 2 xal] κατὰ a . 37 φησὶ Πλάτων] Theaet. 30 

p- 180 sq. 
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τε χαὶ φαντασίᾳ χαὶ περὶ αὐτὰ μόνα ἐνεργοῦντι ἄνευ τῆς τῶν οὐσιῶν αὐτῶν 77» 

Ἰνώσεως (ὃν δὴ χαὶ μαϑηματιχὸν ἄν τις εἴποι νοῦν χατὰ τὸν τοῖς πολλοῖς 

συνήϑως ὀνομαζόμενον μαϑηματιχόν)" ποτὲ δὲ οὐχ εἰς αὐτὰ ἀποβλέποντα, 

ἀλλ᾽ εἰς τὰς αἰτίας αὐτῶν οὐσίας, τάς. τε εἰδητικὰς καὶ τὰς συνϑθέτους, χαὶ 

ἀπὸ τούτων ὡς ἐξ αἰτίων τὰ συμβεβηχότα αἱροῦντα αἰτιατὰ ὄντα, κρείττονα 

τοῦτον νοῦν οὐσιῶν ἀντιληπτιχόν. περὶ οὗ ἤδη ὃ ᾿Αριστοτέλης προείρηχε 

τὰς νοήσεις ἡμῖν παραδιδούς, τοῦ προϊόντος υὲν τελεωϑέντος δὲ ἤδη νοῦ 

διττὰς τιϑέμενος, τὰς μὲν χατὰ τὴν ἄχλαστον εὐϑεῖαν, τὰς τῶν εἰδῶν γνω- 

ριστικάς, τὰς 68 χατὰ τὴν χεχαμμένην Ἰραμμὴν τὰς τῶν συνθέτων. ἀλλ᾽ 

od περὶ τούτου νῦν ὃ λόγος αὐτῷ, περὶ δὲ τοῦ συμπλεχομένου αἰσϑήσει τε 

χαὶ φαντασίᾳ. διὸ οὐχ ἄνευ φαντασίας οὐδὲ οὗτος νοεῖ, ὅταν οὕτω νοῇ; 

ὥσπερ οὐδὲ 6 πραχτιχός. ὅταν γὰρ ex τῶν οὐσιῶν χαὶ τὰ συμβεβηχότα 

ὡς ἐξ αἰτίων αἱρῇ, χατὰ τελειοτέραν δηλαδὴ ϑεωρεῖ νόησιν, χαὶ οὐχέτι τὰ 

ἐν ἀφαιρέσει, ὡς ὅταν γε τὰ ἐν ἀφαιρέσει vor}, οὐχ ὡς ἔστι ταῦτα, ἀλλὰ 

χωρίζων ἀπὸ τῆς οὐσίας νοεῖ, ὥσπερ ὅταν σιμὸν ὁρῶν οὐ χατὰ τὸ συναμ- 

φότερον τήν τε χοιλότητα χαὶ τὴν ὑποχειμένην σάρχα, ἀλλὰ χατὰ μόνην 

ἐπινοῶν τὴν χοιλότητα. ὃ μὲν οὖν τὸ σιμὸν fj σιμὸν νοῶν οὐ χεχω- 

ρισμένην τὴν χοιλότητὰ νοεῖ" ὃ δὲ χαϑ᾽ αὑτὴν τὴν χοιλότητα νοῶν ὡς χε- 

χωρισμένην ἐπινοεῖ. εἰπὼν δὲ ὃ ᾿Αριστοτέλης τὸ σιμὸν ἧ σιμὸν οὐ 

χεχωρισμένως, δέον ἐπαγαγεῖν ἡ δὲ χοῖλον, ἐπειδὴ χοιλότης ἐν ῥινὶ ἣ 

σιμότης. ἀντὶ τοῦ χοίλου τὸ χαμπύλον ἐναντίον ὃν ἐπήνεγχε, διότι ὁ τὸ 

χαμπύλον ἐπινοῶν ἐν τῇ τοῦ σιμοῦ ϑέᾳ δῆλον ὡς ua αὑτὸ ἐπινοεῖ οὐ 

yap οἷόν τε ἐν τῷ αὐτῷ ual τὸ κοῖλον εἶναι χαὶ τὸ χαμπύλον. ἐξ ὕπο- 

ϑέσεως δὲ ἔφη τὸ εἴ τις ἐνόει ἐνεργείᾳ, ἐπειδὴ δύναταί τις καὶ τὸ χαμ- 

πύλον μετὰ ἄλλης νοεῖν σαρχός, ὡς ἐπὶ τῶν γρυπῶν, χαὶ αὐτὸ δὲ xa αὐτό. 

εἴ τις οὖν ἐνόει τὸ χαμπύλον xa ἑαυτὸ χαὶ οὐ δυνάμει ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ, τὸ 

μὴ χεχωρισμένον μηδὲ πεφυχὸς χεχωρισμένως ὑφίστασϑαι ὡς χεχωρισμένον 
4 27 ἂ 

\ > ms \ ~ > > \ > \ \ Υ > 

ἐν 7 τὸ χοῖλον ἀναδραμὼν εἰς TO σιμὸν εἰρηχεν, οὐχ 
id / ἘΣ 

< [0] we (=) [Ὁ ° a ῷ o7 @- 

‘ 

(εἴρηται δὲ ὁποῖα χαλεῖ μαϑηματιχά) οὐ πεφυχότα χωρὶς τῶν οὐσιῶν ὕφε- 

στάναι τῶν Sdpatovomy αὐτὰ χαὶ ἀνεχουσῶν ὡς χεχωρισμένα ὃ μαϑη- 

ματιχὸς ἐπισχοπεῖ. διπλῇ δὲ ἢ γραφὴ φέρεται, 7; οὕτως οὐ χεχωρισμένα 

ὡς χεχωρισμένα, ἢ οὐ χεχωρισμένως ὡς χεχωρισμένως. δηλοῖ 

ὃΣ χατὰ ταύτην τὴν γραφὴν τὸ νοοῦν, κατὰ φύσιν μᾶλλον ἔχον τῶν οὐσιῶν 

προηγουμένως ἀντιλαμβάνεσϑαι χαὶ οὐ χεχωρισμένως μόνων τῶν συμβεβη- 

χότων, ἐν τῇ τοιαύτῃ ϑεωρίᾳ χεχωρισμένως ἐνεργεῖν, οἷον ἐξιστάμενον ἕαυ- 

τοῦ ἐπὶ δευτέρας ἀπὸ τῶν μάλιστα mposyxovamy αὐτῷ χατὰ φύσιν ἐνερ- 

γἹειῶν. προείρηται δὲ xat ὑπ᾽ αὐτοῦ ἤδη, ὅτι ὡς χωριστὰ τὰ πράγματα 

τῆς ὕλης, οὕτω χαὶ τὰ περὶ τὸν νοῦν. ὅταν οὖν τὰ ἀχώριστα τῶν οὐσιῶν, 

35 

50 

\ \ ΄ > 

δμοίως οὖν χαὶ τὰ pat yuatexe 78: 

2 εἴποι correxi: εἴπῃ Aa  προείρηχε p.429>16 9 χεχαμμένην scripsi: χεχομμένην Aa 

11 

24 

a9 

διὸ — φαντασίας om. A 18 ὁ δὲ — 19 ἐπινοεῖ om. A 22 ὡς od xad’ αὐτὸ a 

εἴ τις ἐνόει correxi: εἴ τι ἐννοεῖ Aa 26 ἐννοεῖ ἃ 38 προείρηται p. 4292] 

ἀχώριστα scripsi: χωριστὰ Aa 

) 
\ 
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τουτέστι τὰ συμβεβηχότα ὡς χωριστὰ aes ὁ νοῦς, χατὰ τὰς ἀχωρίστους 78: 
ἑαυτοῦ ual συμπλεχομένας τοῖς ἐσχάτοις ἐνεργείας ἐνεργεῖ, τὰς ἀφισταμένας 10 

τῶν τῆς οὐσίας γνωστιχῶν. 

Ρ. 431016 Ὅλως δὲ ὃ νοῦς ἐστιν ὁ κατ᾽ ἐνέργειαν τὰ πράγματα νοῶν. 

5 Βούλεται μὲν χαὶ νῦν, ὅπερ πολλάχις προεῖπέ te χαὶ αὖϑις ἐρε 
υνῆσαι, ὅτι πᾶς νοῦς ὅταν ἐνεργῇ; δ οὖ eon τοῖς νοουμένοις χα 
ἅπερ τὰ νοούμενα. χρὴ δὲ διὰ τὸ σαφῇ ποιῆσαι τὴν λέξιν ἐπὶ σμιχρὸν 
μεταϑεῖναι χαὶ @de ἀναγνῶναι" ὅλως d= ὃ voiie ἐστι τὰ πράγματα ὃ χατ 
ἐνέργειαν νοῶν. 15 

10 p.431b17 “Apa δὲ ἐν χεχωρισμένων τι νοεῖν αὐτὸν 
ὄντα μὴ χεχωρισμένο [0] 

αι τῶν 
[2 Ἃ v , Oo 

μεγέϑους, ἣ οὔ, σκεπτέον ὕστερον. 

Ἐσχάτας τοῦ νοῦ ϑεασάμενος ἐνεργείας, χατὰ τὴν πρὸς αἴσϑησιν χαὶ 
φαντασίαν συμπλοχὴν μόνων τῶν συμβεβηχότων χαὶ τούτων ὡς χαϑ᾽ ξαυτὰ 

, > \ ~ ὄντων ἀντιληπτιχάς, οἷον εὐλαβηϑείς. μὴ ἀχώριστον χαὶ αὐτὴν τὴν τοῦ 20 

15 νοοῦντος οὐσίαν σωμάτων ἐχ τῶν τοιούτων ἐνεργειῶν οἴηϑῶμεν. ἐφιστάνει 
ps 

ἡμᾶς ual παραχαλεῖ ἐπισχέπτεσϑαι, μὴ ἀδύνατον ἢ τον ὄντα γνω- 
ε ΄ » 

στιχὸν εἶναι τῶν χωριστῶν εἰδῶν. προείρηται yap ὡς χαὶ αὐτὸς ὃ ἔξω 
mS \ > or ΄ \ Coax ~ 5» I> ~ 

προϊὼν xat xuat? ἕξιν προβαλλομένην τελειωθεὶς ὑπὸ τοῦ οὐσιώδους νοῦ 

ἑαυτόν τε δύναται χαὶ τὰ Χο een εἴδη. οὐχ ἄν. εἴγε ἀχώριστος 
> - - la >>? b) 7 4 ~ 20 Fv, τοῖς χωριστοῖς συνηρμόζετο οὐδ᾽ ἂν ἐγίνετο αὐτὰ τὰ χωριστά, ὅτε beg 25 

ὡς γὰρ ὃ τὴν ὑγείαν νοῶν χατὰ ap τῆς ὑγείας ἵσταται εἶδος, οὕτω xat 
e 0 

ἘΠ σ OT χωριστὸν χατὰ τὸ χωριστὸν ἐστήξεται. οὐχ οἷόν te δὲ τὸ ee enone 

\ 

χωριστὸν γίνεσϑαι. ὃ δὲ φιλόσοφος ὑπερέϑετο τὴν ζήτησιν, τάχα μὲν ὡς 
ὶ μὴ ἐναργῶς, τάχα δὲ ὡς χαὶ τοῖς Α Co ~ >] ἣΝ sr > 

%AL VGTEPOY τοῦτο EVOELEOUEVOS ει xa 

YO, 2 Ὲ ρείλουσιν ἐχ τῶν πολλάχις ἤδη 25 ἀναγινώσχουσιν τὴν ζήτησιν προτ 
αὐτῷ παραδεδομένων διαρϑροῦν 
σῶμα ὃ νοῦς χαὶ πλάσαι χαλεπὸν προείρηται, χαὶ ὅτι ἢ μὲν αἴσϑησις dp- 80 

: 

τοῦ El 

X 
το προχείμενον. χαὶ γὰρ ὅτι εἴ τι ce 

x. 

Ἰάνῳ τῷ σώματι χρῆται ἀεί, οὐχὶ δὲ χαὶ ὁ νοῦς, χαὶ ὅτι ἑαυτὸν γινώσχειν 
δύναται" ἣ δὲ εἰς ἑαυτὸ ἐπιστροφὴ ὅλῳ δι’ ὅλου παντὶ σώματι ἀδύνατος. 

80 ἀλλ᾽ ὅ γε ᾿Αλέξανδρος χαὶ τὸν ἀχώριστόν φησιν ἐνδέχεσϑαι τῶν χωριστῶν 
>] ἂν \ > \ 

εἶναι γνωστιχόν, ἐπειδὴ xal ἀπὸ τῶν ἀχωρίστων 7 cis τὰ χωριστὰ αὐτῷ 
> ΄ > > > > ia > \ c 3. ἘΝ ees Pes ς x Δ > 
ἀναφορά. ἀλλ᾽ οὐχ ἦν ἢ ἀναφορὰ ἢ αὐτὴ τῇ νοήσει. 7 μὲν γὰρ otov 

4 ΄ >) ¢ 4 v 7 

πληγή τίς ἐστι χαὶ ἔγερσις, ἢ δὲ τέλος ἢ νόησις. ἄρχεται μὲν οὖν ἐν- 35 
~ 5 [4 ς Ἁ Nie a | Ἃ > \ Ve Ὁ π ΄ 

τεῦϑεν χαὶ ἐχ τῶν ἀχωρίστων ἢ ψυχὴ Gta τὴν εἰς τὸ ECW ταν ΕΛ poryy, 
Ve Ve 

35 οὐχέτι δυναμένη εἰς ἑαυτὴν ἣ εἰς τὰ χρείττω ἐνεργεῖν διὰ τὴν εἰς τὸ ἔξω 
/, 

πολλὴν ῥοπήν" ὡς δὲ εἰχόσιν ἐχείνοις ice nea ὡς ἀπὸ εἰχόνων ἐπὶ 
τὰ πρωτότυπα ἑαυτὴν ἀνάγει. οὐ γὰρ ὡς τὸ ἀχώριστον ἀδυνατεῖ χωριστὰς 

ἔχειν ἐνεργείας, οὕτω χαὶ τὸ χωριστὸν οὐδὲν ἀχωρίστως προβάλλεται, ἀλλ᾽ 

5 προεῖπε cap. 4. ὅ ἐρεῖ cap. 8 10. 11 νοεῖν ὄντα αὐτὸν a et Aristoteles 11 προείρηται 

p- 429 8566. 19 ἀχώριστος correxi: χωριστὸς Aa 27 προείρηται AS, 14 εἴρηται ἃ 



280 SIMPLICII IN L. DE ANIMA III 7.8 [Arist. p. 431517. 20. 21] 

10 

15 

30 

35 

ὅταν δευτέραις χαὶ ἀχωρίστοις συμπλέχηται ζωαῖς, τότε χαὶ ἀχωρίστους 78: 

προβάλλεται ἐνεργείας, ὥσπερ ἣ καϑόλου πρότασις μετὰ τῆς μεριχῆ)ς μεριχὸν 40 

ἀποτελεῖ συμπέρασμα, τῇ δὲ μεριχῇ οὐδέποτε χαϑ᾿ αὑτὴν οὔτε μετὰ τῆς 

χαϑόλου συμπεραίνοιτο ἄν τι χαϑόλου. 

p. 431020 Νῦν δὲ περὶ ψυχῆς τὰ λεχϑέντα συγχεφαλαιώσαντες, 

εἴπωμεν πάλιν. 

Τοῦ συγχεφαλαιώσαντες οὐ πρὸς τὸ εἴπωμεν ἀχουστέον, ἵνα λέγῃ 

ὅτι χεφαλαιωδῶς χαὶ συνῃρημένως εἴπωμεν. οὐ γὰρ ἐπάγει τὰ λεχϑέντα 45 

περὶ ψυχῆς οὐδὲ συγχεφαλαιοῦται, οἷον ὅσα περὶ τῆς φυτιχῆς εἴρηται ζωῆς 7 

περὶ αἰσϑήσεως ἢ περὶ φαντασίας, οὐδὲ περὶ τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ. ἀλλὰ τὰ 

λεχϑέντα πάντα συγχεφαλαιώσαντές φησι, τουτέστι συμπληρώσαντες, καὶ ἐν- 

ταῦϑα χρὴ ὑποστίξαντας ἐπάγειν τὸ εἴπωμεν πάλιν, ἅπερ χαὶ λέγει. 

Ἃ p.431b21 Ὅτι ἢ boyy τὰ ὄντα πώς ἐστι πάντα. ἣ γὰρ αἰσϑητὰ τὰ 49 
ὄντα ἢ νοητά. 

᾿Ἐχείνων ἡμᾶς ἀναμιμνήσχων διὰ τούτων τῶν εἰρημένων ἤδη (διὸ χαὶ 54 
εἴπωμεν πάλιν ἔφη), ὡς ἣ μὲν ] χατὰ δύναμιν γνῶσις δυνάμει ἐστὶ τὰ γνωστὰ 78» 
τρόπον τινά, ἣ δὲ ἐνεργοῦσα χατ’ ἐνέργειαν. τρόπον δέ τινα (τοῦτο γὰρ 
αὐτῷ δηλοῖ τὸ πῶς), ἐπειδή, ὡς ἐρεῖ, οὐ τὰ αἰσϑητά ἐστιν ἢ αἴσϑησις, ἀλλὰ 
τὰ τῶν αἰσϑητῶν εἴδη. ἐν μὲν οὖν τῇ αἰσϑήσει ἐνεργούσῃ τὰ τῶν αἰσϑη- 
τῶν εἴδη ἐγγίνεται οὐχ ἔξωϑεν, ἀλλ᾽ ἔνδοϑεν ex τῆς οὐσίας ἐν τῇ ἐνεργείᾳ; 
ὅτε χαὶ ἐνεργεῖ. χαὶ γὰρ αὐτὴ ἣ γνωστιχὴ ἐνέργεια ὅλη ἔνδοϑεν, ὥστε 
yor τὰ uo? ἃ δρίζεται εἴδη ἀλλὰ τὴν ἀπάτην ποιεῖ τὸ χατὰ τὴν σχέσιν 5 

“chy πρὸς τὰ ἔξω χαὶ αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν χαὶ τὰ γινωσχόμενα προβάλλεσϑαι. 
ὡς δὲ ἢ ἐνέργεια οὐχ ἔξωϑεν, οὕτως οὐδὲ τὰ xa? ἃ γινώσχει εἴδη. ἐν δὲ 
τῇ ἐπιστήμῃ τὰ ἐπιστητά, ἃ χαὶ νοητὰ χαλεῖ, διότι χαὶ αὐτὴν τὴν ἐπι- 
στημονιχὴν Ἰνῶσιν ὡς χαὶ πᾶσαν λογικὴν ἐνέργειαν νόησιν χαλεῖ, χαὶ διότι 

χαὶ ὃ ἀχρότατος τῆς ψυχῆς οὐσιώδης νοῦς ἦν πως χαὶ ἐπιστήμη διὰ τὴν 

πρὸς λόγον ἀπόχλισιν. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς αἰσϑήσεως 10 

σαφῶς διεῖλε τὰ ἐν αὐτῇ ἐγγινόμενα εἴδη ἀπὸ τῶν ἔξω χειμένων αἰσϑητῶν᾽. 
οὗ γὰρ αὐτά, φησιν, ἣ αἴσϑησις, ἀλλὰ τὰ τούτων εἴδη" οὐχέτι δὲ αὐτὸ δια- 
χρίνει ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ τὰ ἐπιστητὰ αὐτὴν εἶναι βούλεται. τοῦτο 
δέ, διότι ἐπιστήμη xat τῶν ὑφειμένων ἐστὶ χριτική, ὥσπερ ὅταν τὰ φυσιχὰ 

ϑεωρῇ ἢ τὰ μαϑηματικά, χαὶ τῶν συστοίχων ἑαυτῇ πραγμάτων, ἀνατείνεται 

δὲ χαὶ “πρὸς τὰ χρείττω. χαὶ δῆλον ὡς οὔτε τὰ χρείττω οὔτε τὰ ὑφειμένα 

ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐχεῖνα ὅσα αὐτῇ συστοίχως ἐστὶ γνωστά, ὑφειμένως μὲν ὄντα 15 
οἷα τὰ πρῶτα, χρειϊττόνως δὲ οἷα τὰ μετὰ ταῦτα χατὰ γὰρ τὰ ἐν αὐτῇ 
χαὶ πρὸς τὰ πρῶτα ἀνατείνεται χαὶ τῶν δευτέρων ἐστὶ ϑεωρητιχή. ὥστε 

9 φυτιχῇς correxi: φυσιχῆς Aa 17 ἡ δὲ --- τινὰ om. a 28 δὲ omittendum esse 

significat A 
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αὐτὰ τὰ ἐπιστητὰ αὐτή, ἀλλὰ τὰ μὲν χατὰ τὴν ἀχριβεστάτην ταὐτότητα, 78ν 
\ Ὁ / \ δι l4 ΝΣ 5 ἊΝ \ > τ; κι τὰ , τὰ δὲ δευτέρως, τὰ δὲ χρειττόνως. διὸ εἰπὼν τὴν ἐπιστήμην εἶναί πως 

τὰ ἐπιστητά, τὴν δὲ αἴσϑησιν τὰ αἰσϑητά, ἀξιοῖ τὸν τρόπον ζητεῖν, ἵνα ὅτι 
μὲν αἴσϑησις οὐχ αὐτά ἐστι τὰ αἰσϑητὰ ἀλλὰ τὰ εἴδη αὐτῶν γνῶμεν, 20 

δὲ ἐπιστήμη αὐτὰ τὰ ἐπιστητά, τῆς ταὐτότητος, ὡς εἴρηται, ἣ ἀχριβοῦς 
ἀνειμένης ὑπαρχούσης. διελὼν δὲ χατὰ τὸ δυνάμει χαὶ ἐνεργείᾳ τήν τε 

σι 

4 S32 0 τὸν ἐπιστήμην καὶ thy αἴσϑησιν, χαὶ τὰ ταύταις γνωστὰ ὡς γνωστὰ ποτὲ μὲν 
΄ NOS ΄ y Nie ἐν ry, , ΄ Ἔν τ 5 xi ve 

δυνάμει ποτὲ δὲ ἐνεργείᾳ. ὄντα, χαὶ ὁρίσας, πότε δυνάμει ἣ ἐπιστήμη χαὶ ἢ 
αἴσϑησις, ὅτε οὐχ ἐπιστάμενον τὸ γνωστιχὸν τῆς ψυχῆς οὐδὲ αἰσϑανόμενον 

10 ἀλλ᾽ ἐπιστημονιχὸν χαὶ αἰσθητικὸν λέγομεν τότε, τὸ πῶς ἣ μὲν αἴσϑησις 
ἐστὶ τὰ αἰσϑητά, 7 δὲ ἐπιστήμη τὰ ἐπιστητά, σαφηνίζει γράφων" 25 

p. 431028 “Avdyxy ὃ: ἢ αὐτὰ ἡ τ 

Ἡ μὲν αἴσϑησις ὁμολογουμένως οὐχ ἔστιν αὐτά, ἀλλὰ τὰ εἴδη αὐτῶν, 
15 ἐπειδὴ πᾶν τὸ αἰσϑητὸν μεριστόν, ἀμέριστος δὲ οὐσία οὐδαμῶς αἰσθητή" 

2 @y Ἁ διὸ ἕτερον ἐπὶ τούτων αὐτό τε χαὶ τὸ εἶναι αὐτῷ, ὡς σαφῶς ταῦτα χαὶ 80 

παρὰ τῷ φιλοσόφῳ διώρισται. ἐπὶ δὲ τῶν ἐπιστητῶν ἥτοι τῶν νοητῶν, 
ΩΝ Ἀν > ΄ ὃε is Nort e 2 6 ΄ ΚΑ Ἅ, 3) A Ξ ~ 2 ΄ 

ἐὰν μὲν ἢ σύνϑετος ἢ οὐσία ἣ ἐπιστητή, οὐκ ἔσται αὐτὴ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ; 
ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτῆς (κατὰ γὰρ aa εἴδη πᾶσα γνῶσις ἀφώρισται χαὶ οὐ 

90 χατὰ τὰ εἰδοποιούμενα)" ἐὰν δὲ αὐτὰ τὰ εἴδη ἢ ἐπιστητά, χἄν τε τὰ φυσιχὰ 
χἄν τε at ἄυλοι οὐσίαι, ὡς αὐτή τε ἣ ψυχὴ χαὶ τὰ τῆς ψυχῆς χρείττω, 

οὐχ ἕτερον αὐτό te χαὶ τὸ εἶναι αὐτῷ. χαὶ ἢ ἐπιστήμη, χατὰ τὸ εἶναι τῶν 
πραγμάτων γινομένη, ὥσπερ χαὶ ἢ αἴσϑησις χαὶ πᾶσα γνῶσις, ἐπειδὴ τοῖς 35 

πράγμασι τούτοις ταὐτὸν χαὶ τὸ εἶναι αὐτῶν, ἔσται οὐ μόνον ἢ αὐτὴ τοῖς 

25 εἴδεσιν ἀλλὰ χαὶ αὐτοῖς. διὸ ἐπὶ μὲν τῆς αἰσϑήσεως σαφῶς διαχέχριται., 
διότι χατὰ τὰ εἴδη τὰ ἔξω γινώσχει, οὐ μὴν χαὶ αὐτὰ τὰ ἐν αὐτῇ οὐχέτι 

Χ \ > \ “ > yd τ \ \ \} OF \ ὟΝ >) ~ > \ ~ ~ 

& χαι ἔπι τῆς ἐπιστη "ἢ ς-. TOTE μὲν γὰρ ἕξϑι TH Soy αὑτῶν ETL τὴς τῶν on 

εἰδοπεποιημένων γνώσεως, ποτὲ δὲ αὐτὰ ἐπὶ τῆς τῶν ἀμερίστων Dewptac, 
> ~ Sey el TL \ \ ἘΣ » ~ c \ > ΄ Dh ~ ΧΦ ἴῃ ἐν οἷς ταὐτὸν αὐτό τε χαὶ τὸ εἶναι αὐτῷ. ἣ γὰρ ἐπιστήμη xdv τῶν ἔξωϑεν 40 

80 ἢ χατὰ τὰ ἐν αὐτῇ εἴδη, ἀλλὰ χαὶ αὐτὰ ϑεᾶται τὰ ἐν αὐτῇ. τοσοῦτον δὲ 
> ΄ τ 2 \ \ 1 συ Ὑ ἐξ δι τες 5 ΄ y \ = ΄ \ Ped 

ἐπιστήσαντες ἐπὶ τὰ ἑξῆς ἴωμεν, ὡς ἢ ἐπιστήμη διττὴ οὖσα, ἣ μὲν τοῦ 
Ve / \ fe ~ is Si fo “ω ϑ I> \ 

ἔξω προελϑόντος χαὶ τελειωϑέντος vod, ἢ ὃὲ ἢ τοῦ οὐσιώδους χαὶ τελει- 

οὖὗντος. αὕτη μὲν ἡνωμένως τοῖς εἴδεσι συνάπτεται, ἐχείνη ὃὲ μετά τινος 
ἑτερότητος, χαὶ Exatépa μὲν δυνάμει ποτὲ γίνεται, ἀλλ᾽ ἣ μὲν τελειωτιχὴ 

35 οὐ διαστρεφομένου ποτὲ: τοῦ προϊόντος, ἀλλὰ χαὶ πεδουμένου χατὰ τὸν 
Πλάτωνα, ἢ δὲ ἑτέρα χαὶ ὡς διαστρεφομένου τοῦ προϊόντος, χαὶ ὡς δεομένη 45 

αὐτὴ πάντως τοῦ χρείττονος εἰς τελείωσιν. 

9 ὅτε] fort. ὅτι 12 post μὲν add. γὰρ a 18 7 (ante οὐσία) om. a 33 αὕτη correxi: 

αὐτὴ Aa 35 ἀλλὰ --- 36 προϊόντος om. A χατὰ tov [lAdtwva)] Tim. 32 p. 118 (Ὁ) 

36 ὡς om. A 
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p.432a1 Ὥστε ἢ Ψυχὴ ὥσπερ ἣ yelp ἐστι" καὶ yap ἢ χεὶρ ὄργανόν 78v 
ἐστιν ὀργάνων, χαὶ ὃ νοῦς εἶδος εἰδῶν χαὶ ἣ αἴσϑησις εἶδος 

atodyt@y. 

Τὴν διαγνωστιχὴν τῆς λογικῆς ψυχῆς δύναμιν μέσην ἐπιδεῖξαι διὰ 
5 τούτων βούλεται τῶν τε πρώτων γινωσχομένων εἰδῶν καὶ τῶν ἐσχάτων μὲν 50 
γινωσχομένων, οὐχέτι O& τούτων ὄντων εἰδῶν οὐδὲ χατ᾽ οὐσίαν ἀλλὰ χατά 
τινα συμβεβηχότα γινωσχομένων. χαὶ πρὸς τὴν τῆς μεσότητος σαφήνειαν 
εἰχόνι χρῆται τῇ χειρὶ ὡς ὀργάνῳ ὀργάνων, οὐ χαϑὸ ὄργανον τὴν χεῖρα 
ἀφομοιῶν τῇ ψυχῇ (οὐ γὰρ καὶ 6 νοῦς χαὶ ἢ ᾿αἴσϑησις ὡς ὄργανά ἐστι 

10 Ἰνωστιχά), ἀλλὰ χαϑὸ μέσον ἐστὶν ὄργανον, ἵνα ἢ ὃ λόγος, ὅτι ὅπερ ἐν 
ὀργάνοις ἐστὶν ἢ χείρ, | μέση οὖσα τῶν τε χρωμένων αὐτῇ χαὶ τῶν οἷς 79r 
χρῆται, τοῦτο ἐν τοῖς γνωστιχοῖς ἢ ψυχὴ ὡς μέση γινώσχουσα τά τε πρῶτα 

χαὶ τὰ ἔσχατα Ἰνωστά. ἣ μὲν οὖν χεὶρ τοῦ τεχνίτου, ὑπὸ τῆς ψυχῆς 
χινουμένου χαὶ ὄντος ἐχείνης ὀργάνου, χαὶ αὐτὴ ἐχείνου τυγχάνει οὖσα ὄργανον 

15 ual χρῆται χαὶ αὐτὴ ἑτέρῳ ὀργάνῳ, τῷ πελέχει φέρε πρὸς τομήν. χαὶ 
διὰ τοῦτο χαλῶς εἴρηται ὄργανον τῶν χρωμένων ὀργάνων αὐτῇ; τῶν δὲ ὅ 
ὡς ὑπηρετούντων. ἣ δὲ ψυχὴ οὐχ ὡς ὄργανον. ὡς εἴρηται, ἀλλ᾽ ὡς γνωστιχὴ 
μέση τῶν τε ἀρίστων γνωστῶν, οἷα τὰ νοητά, εἰς ἃ “χαὶ αὐτὰ ἀνατείνεται 
τῇ ϑεωρίᾳ, καὶ τῶν ἐσχάτων, οἷα τὰ αἰσϑητά, ὧν χαὶ αὐτῶν χατὰ τὴν 

90 ἐσχάτην ἑαυτῆς ἀντιλαμβάνεται γνῶσιν, χατὰ τὴν αἴσϑησιν. χαὶ πρὸς τὰ 
τοιαῦτα ἑχατέρωϑεν αὐτῆς γνωστὰ | μεσότης τῆς ψυχῆς εἴληπται γνώσεως" 
τὰ γὰρ ἐν αὐτῇ ϑεᾶται εἴδη οὐχ ὡς μέση ἔτι, εἰ μὴ ἄρα χἀνταῦϑα ὡς 
μέση, ἢ τὸ γνωστιχὸν τοῦ γνωστοῦ ὑφεῖται ὡς τοῦ τέλους τὸ πρὸς τὸ τέλος 10 

ἱέμενον. χαὶ ταύτῃ δυνατὸν ἀχούειν τὴν ψυχήν, οὐχ ὅτι τὸ γνωστιχὸν ad- 

25 τῆς μόνον τῶν ἄχρων γνωστῶν ἐστι μέσον, ἀλλὰ χαὶ τὸ γνωστὸν αὐτῆς. 
διὸ χαὶ οὐχ ἁπλῶς ἢ γνῶσις αὐτῆς, GAN ἢ ψυχὴ μέση εἴρηται τῶν εἰδῶν xat 
εἴδος εἰὸῶν χαὶ εἶδος αἰσϑητῶν, ἅπερ ἅπαντα τοῦ γνωστοῦ ἣν δηλωτιχά 
(καὶ γὰρ τὸ εἶδος χαὶ τὰ εἴδη χαὶ τὰ αἰσϑητὰ τῶν γνωστῶν σημαντιχά), 
ὥσπερ 6 νοῦς χαὶ ἢ αἴσϑησις τῶν γνωστικῶν. ἀλλ᾽ εἰ χαὶ χατ’ αὐτὸν ἣ 15 

80 Ψυχὴ πάντα ἐστὶ τὰ ὄντα τρόπον τινά, τίνι διοίσει τῆς Εἰμπεδοχλέους ὕπο- 

ϑέσεως, τῆς ex τῶν στοιχείων αὐτὴν xual τῶν ὄντων ὑφιστώσης, ἵνα τῷ 

ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον γινώσχῃ,; ἧς πολὺς ἣν αὐτὸς χατήγορος ἐν τῷ πρώτῳ 
βιβλίῳ; ἢ χαὶ ἐν ἐχείνοις ἐλέγομεν, ὡς ἐμέμφετο τῷ αὐτὰ τὰ πρῶτα ἣ 
τὰ ἔσχατα ἐν τῇ ψυχῇ δοχοῦντ' λόγῳ ὑποτίϑεσϑαι, ἀλλ᾽ οὐχὶ τῷ τὴν με- 

35 σότητα τῆς ψυχῆς τοιαύτην ἀφοριζομένῳ, ὁποία πρὸς ἅπαντα χοινωνεῖν, 

οὐχ ὡς ἐχεῖνα οὖσαν, ἀλλ᾽ ὡς χατὰ τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν λογιχαῖς ἰδιότησιν 30 

υἱαν ἅμα χαὶ πεπληϑυσμένην ὑπάρχουσαν, xa? ὅλην τε ὅμοῦ χαὶ χατὰ 
τὴν οἰχείαν ἑκάστῳ γνωστιχῶς συναρμοζομένην. ἐφιστάνει δὲ ὃ [Ἰλούταρχος, 
ὅπως ἀνωτέρω τὴν ψυχὴν εἰπὼν δεχτιχὴν τῶν εἰδῶν, χαὶ οὐ πᾶσαν τοιαύτην 

40 ἀποφηνάμενος, ἀλλὰ μόνην τὴν νοητιχήν, νῦν χαὶ τὴν αἴσϑησιν ἔφη τὰ 

2 post νοῦς add. δὲ a 4 τὴν OM. ἃ 14 χινουμένου seripsi: κινουμένη Aa 21 γνωστοῦ 

correxi: γνωστιχοῦ Aa 32 ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ) Α ὃ 39 ἀνωτέρω cap. 4 p. 429 28 
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/ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν εἶναι ἢ δυνάμει ἣ ἐνεργείᾳ. χαὶ Ader ὅτι νοητιχὴν χαὶ 79. 

ἐν ἐχείνοις πᾶσαν ὁμοῦ τὴν λογικὴν ψυχήν, τήν τε νοερὰν χαὶ τὴν αἰσϑης- 9 υ 
X \ y σ - - > ~ Ζ σ > NE oes τιχὴν νοητιχὴν ἔφη. ἵνα συμφωνῇ τοῖς ἐνταῦϑα λεγομένοις, ὅτι οὐ χατὰ 2 

~ \ lf ἊΝ > ~ S τὸν νοῦν μόνον, ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὴν atodyow τὰ εἴδη δέχεται. ἡμεῖς δὲ 
5 χαὶ ἐν ἐχείνοις ἐπεσηυηνάμεϑα, ὅτι τῷ τῶν εἰδῶν ὀνόματι χυριώτερον τότε 

ἐπὶ τῶν οὐσιῶν ἐχρῆτο. τὰ γὰρ τῶν συμβεβηχότων ἢ οὐ χλητέον εἴδη, 
φησὶν ἐν τῷ Z τῆς Μετὰ τὰ φυσικά, ἢ ἕτερον τρόπον χαὶ ὑφειμένον. 
χαὶ ἴσως οὐχ ἁπλῶς εἴδη. ἀλλὰ τὸ ὅλον συμβεβηχότα εἴδη ῥητέον, ὥσπερ 
χαὶ νῦν αἰσϑητῶν εἴδη ἔφη τὰ ἐν τῇ αἰσϑήσει, τουτέστι συμβεβηχότα" 

10 τοιαῦτα γὰρ τὰ αἰσϑητὰ  αἰσϑητά, τὰ δὲ ἐπιστητὰ ἁπλῶς εἴδη ὀνομάζει 30 
ὡς οὐσίας. 

p. 489.8. Emet δὲ οὕτω πρᾶγμα οὐδέν ἐστι παρὰ τὰ μεγέϑη, ὡς 

δοχεῖ, τὰ αἰσϑητὰ χεχωρισμένον, ἐν τοῖς εἴδεσι τοῖς αἰσϑητοῖς 2 & t 3 

τὰ νοητά ἐστι, τά τε ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα χαὶ ὅσα τῶν αἰσϑη- 
15 τῶν ἕξεις χαὶ πάϑη. χαὶ διὰ τοῦτο οὔτε μὴ αἰσϑανόμενος μηδὲν 

οὐδὲν ἂν μάϑοι οὐδὲ ξυνείη: ὅταν τε ϑεωρῇ; ἀνάγχη ἅμα φάν- : es 7 Ξῶ TG νυ ὠθῷ se 
τασυά τι θεωρεῖν" τὰ γὰρ φαντάσματα ὥσπερ αἰσϑήματά ἐστι, 

πλὴν ἄνευ ὕλης. 

Ὅπερ ἡμεῖς xa? ἕχαστον ἐπεσημηνάμεϑα, ὁπότε τὸν νοῦν ἔλεγεν ἐν 38 
- ~ \ Y> ~. σ 5 is ~ ΄ κα > ΄ > Ὁ) 

20 τοῖς φανταστοῖς τὰ εἴδη ϑεωρεῖν, ὅτι οὐχ ἁπλῶς πάντα νοῦν ἐβούλετο, ἀλλ 

ἢ τὸν πραχτιχὸν 7 τὸν αἰσϑήσει χαὶ φαντασίᾳ συμπλεχόμενον, ἵνα τῶν 35 

αἰσϑητῶν χαὶ φανταστῶν, ἅττα ποτέ ἐστιν. ἀντιλάβηται, οὕτω νῦν αὐτὸς 

χοινῷ λόγῳ ἀφορίζεται. χαὶ οὗτος ὃ σχοπὸς τῶν προχειμένων ῥητῶν ὃι- 

δάξαι, ἐπὶ τίνων 6 νοῦς τῇ φαντασίᾳ χρῆται συνεργῷ. χαὶ οὐχ ἄνευ αὐτῆς 
25 yap γινώσχει ἐπὶ τῆς αὐτῶν τῶν αἰσϑητῶν ἢ φανταστῶν γνώσεως, εἴτε 

ὡς πραχτῶν εἴτε χαὶ ὡς γνωστῶν μόνως" μεριχῶν γὰρ ὄντων ἐξ ἀνάγχης 
= δ} ~ ~ ~ oe 

ταῖς συστοίχοις αὐτῶν συνεργοῖς χρῆται γνώσεσιν, ἵνα μὴ ὡς ἔνιοι τῶν 

Περιπατητιχῶν πάντα νοῦν οἰηϑῶμεν αὐτὸν «λέγειν μὴ ἄνευ φαντασίας 40 
~ Ὁ ’ >} ~ ~ ~ x“ 

ἐνεργεῖν. τί γὰρ δὴ χαί φησιν; ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς δοχεῖν λέγει μηδὲν 

80 εἶναι χεχωρισμένον μεγέϑους. τουτέστι διαστάσεως: τοιαῦτα γὰρ εἶναι 
΄ > 4 ΄ ~ > mw 

τὰ αἰσϑητά, ob χεχωρισμένα διαστάσεως. ταῦτα δὴ οὖν εἰς THY τῶν συμ- 

βεβηχότων ἐχπίπτοντα φύσιν, ἅτε σὺν τῇ διαστάσε!: ἀχωρίστως ὑφιστάμενα, 

ποσῷ οὔσῃ καὶ συμβεβηχότι. ἐν τοῖς εἴδεσι τοῖς αἰσϑητοῖς τὰ νοητά 
5 WwW Ἧ ~ Deb ΤᾺ \ \ σ ~ \ 5 5 ~ ~ 5 ΄ 

ἐστιν, εἴδη μὲν χαλῶν αἰσϑητὰ τὸ ὅλον τοῦτο τὰ ἐν αὐτῇ τῇ αἰσϑήσει 
35 χαὶ τῇ φαντασίᾳ τῶν αἰσϑητῶν ὄντα εἴδη, νοητὰ ὃὲ τὰ τοῦ νοῦ νοήματα᾽ 45 

ΩΝ A , Ἃ σ \ ΄' Ὑ ς ¢ ~ \ ὟΝ 5 ~ 

οὐδὲν ἄλλο λέγων ἢ ὅπερ χαὶ πρότερον ἔφη, ὡς ὁ νοῦς τὰ εἴδη ἐν τοῖς 
αἰσϑητοῖς χαὶ φανταστοῖς νοεῖ, οὐχ ἁπλῶς ἅπαντα (οὐ γὰρ χαὶ τὰ ἄυλα). 

7 ἐν τῷ Z τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. Z 4 p. 1030417 sqq. 12 οὕτω legit Simplicius: 
οὔτε A: οὐδὲ ex Arist. a 14 τά te — 18 ὕλης post προτίϑησι p. 284, 1 ponit a, ubi A 
τά te — πάϑη repetit 15 μὴ om. A 16 οὐδὲ] οὔτ᾽ ἂν A ξυνείη Bekker: ξυνίοι 

Aa et Aristotelis libri plerique dua] apa A 19 émtonuatwoueta A 28 φαντά- 

σματος a 29 alctytixots A 36 πρότερον p, 43162 
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ἀλλ᾽, ὥσπερ νῦν ἐναργῶς προστίϑησι, τά te ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα xat79r 

ὅσα τῶν αἰσϑητῶν ἕξεις χαὶ πάϑη. ὧν τὰ μὲν ἐν ἀφαιρέσει τῶν μαϑη- 
ματιχῶν δηλωτιχά, af δὲ ἕξεις τῶν χατὰ τὸ πρῶτον χαὶ τέταρτον εἶδος ποιο- 
τήτων, οἷον ὑγείας σχημάτων μορφῶν, τὰ δὲ πάϑη τῶν παϑητιχῶν ποιοτήτων. 
ὃ γὰρ ταῦτα νοῶν νοῦς, ὡς εἴρηται, συνεργοῖς τῇ τε αἰσϑήσει χαὶ τῇ φαντασίᾳ 
χρῆται. τούτων οὖν ἄνευ αἰσϑήσεως οὐχ οἷόν τε τὴν ἡμετέραν ψυχήν, ἅπαξ 
ὅλην ἔξω ῥυεῖσαν χαὶ οὐχέτι ἰσχύουσαν ὡς | ἐξ αἰτίας αὐτὰ αἱρεῖν, ἀλλ᾽ ἀνάγκη 79ν 
δι᾿ αἰσϑήσεως ἀντιλαμβάνεσϑαι, ὡς, ὅταν ἐλλείπῃ τις αἴσϑησις (οὐ γὰρ παν- 
τελῶς ἀναίσϑητον ὑποτίϑεταί τινα, ἐπεὶ οὐδὲ γινώσχειν 6 τοιοῦτος οἷός τε, 
ἀλλὰ τὸν πῇ ἀναίσϑητον), οὐδὲ γινώσχειν τι τὸν τοιοῦτον δυνατόν, ὧν ἣ αἴ- 

σϑησις ἐλλείπει: χαὶ ἐν τῇ χατ᾽ ἐνέργειαν αὐτῶν γνώσει χἂν μὴ αὐτῶν τῶν 
αἰσϑητῶν, ἀλλὰ τῶν ἀπ’ αὐτῶν ἐγγενομένων τῇ φαντασίᾳ τύπων ἔχεται. 
χαὶ τοῦτο δηλοῖ τὸ ἐξ ἀνάγχης φάντασμα τι αὐτὸν ϑερεῖν. ἐν δὲ τῇ λέξει 
ἀσαφέστερόν πως ἐχούσῃ τῇ ἐπεὶ δὲ οὕτω πρᾶγμα οὐδέν ἐστι παρὰ 
τὰ μεγέϑη; ὡς δοχεῖ τὰ αἰσϑητὰ χεχωρισμένον μεταϑετέον τὸ χε- 
χωρισμένον, ἵνα σαφέστερον τὸ λεγόμενον γένηται" ἐπεὶ δὲ οὕτω πρᾶγμα 
οὐδέν ἐστι παρὰ τὰ μεγέϑη χεχωρισμένον.. οἷς ἐπαχτέον τὸ ὡς δοχεῖ τὰ 
αἰσϑητά, χαὶ νοητέον οὐχ ὡς τοῦ χεχωρισμένου τῶν μεγεϑῶν τὰ αἰσϑητὰ 
εἰλῆφϑαι παραδείγματα, ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου τοῦ ἀχωρίστου. χαὶ δεῖ μετὰ 

τὸ χεχωρισμένον μιχρόν, ὡς ἡμεῖς μετατεϑείχαμεν, διαναπαύσαντας ἐπαγαγεῖν 
τὸ ὡς δοχεῖ τὰ αἰσϑητά, ἵνα μὴ πρὸς τὸ χεχωρισμένον, ἀλλὰ πρὸς τὸ 
προειρημένον τὸ υνηδὲν εἶναι παρὰ τὰ μεγέϑη ἀχούηται" τὰ γὰρ αἰσϑητὰ 
πάντως, ὡς εἴρηται, ἐν διαστάσει. τὸ δὲ δοχεῖν πρόσχειται, ὡς χαὶ 6 ᾿Αλέ- 

ξανὸρος ἐπέστησεν, ὡς μὲν αὐτὸς ἐξηγεῖται, διὰ τὰ χινητὰ τοῦ οὐρανοῦ εἴδη; 
χωριστὰ ὄντα, οἶμαι δὲ οὐ δι᾿ ἐχεῖνα μόνον, ἀλλὰ χαὶ Or αὐτὰ τὰ φυσιχὰ 
τῶν γενητῶν εἴδη" χαὶ γὰρ ἐχεῖνα χωριστὰ εἶναι λέγει ἐν τῷ Β τῆς Φυ- 
σιχῆς ἀχροάσεως, xa? ὅσον οὐ δεῖται πρὸς τὸ εἶναι διαστάσεως ἣ ὅλως 
τῶν συμβεβηχότων, τοὐναντίον δὲ τῷ ἑαυτῶν εἶναι χαὶ ἐχείνοις τὴν περὶ 
αὐτὰ χαὶ τὰς συνϑέτους οὐσίας ὁποιανοῦν δίδωσιν ὕπαρξιν. χαλοῦμεν δὲ 
αἰσϑητὰ χυρίως μὲν χαὶ ὡς αἰσϑητὰ τὰ τῇ αἰσϑήσει ὑποπίπτοντα, ἅπερ ἦν - 

» 

\ 
Ξ 
[-} τὰ συμβεβηχότα, πολλάχις δὲ χαὶ αὐτὰς τὰς εἰδητικὰς ¥ ¥ αἰσϑητὰς προσαγο- 

ρεύομεν ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων, ὥσπερ τὸν [ληνὸν σημαίνειν ἐθέλοντες 
ἀπὸ τοῦ ἰατροῦ δηλοῦμεν χαὶ ἀπὸ τοῦ σιμοῦ ἢ φαλαχροῦ τὸν Σωχράτην. 

ἔσχεν οὖν χώραν διὰ ταῦτα τὸ δοχεῖν. ἐὰν μὲν γὰρ τὰ αἰσϑητὰ ὡς αἰσϑητὰ 
λαμβάνηται, οὐδέν ἐστι τῷ ὄντι παρὰ τὰ μεγέϑη ἥτοι τὰς διαστάσεις τῶν 

αἰσθητῶν: ἐὰν ὃὲ ἐπὶ τῶν φυσιχῶν οὐσιῶν φέρηται τὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ὄνομα, 
οὐχ ἀληϑῶς, ἀλλὰ δοχεῖ μόνον μνηδὲν αἰσϑητὸν εἶναι χεχωρισμένον μεγέϑους. 

ὡς οὖν ἐπὶ ὑποϑέσει τῇ μηδὲν εἶναι αἰσϑητὸν χεχωρισμένον μεγέϑους ἐν 
τοῖς εἴδεσι τοῖς αἰσϑητοῖς, τουτέστι τοῖς ἐν τῇ αἰσϑήσει τῶν αἰσϑητῶν 

πραγμάτων εἰλημμένοις, ὃ γινώσχων νοῦς τὰ περὶ τούτων νοήματα ἐπερείδει, 

7 ἀλλ᾽ om. A 10 τῶν τοιούτων a 13 φαντασμά tt] φαντάσματι A: φαντάσματα 

26 ) 
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ἤγουν τοῖς ἀπὸ τῶν εἰδῶν τούτων ἐγγενομένοις τῇ φαντασίᾳ τύποις. χαὶ 79ν 
q \ i ᾿ 

ὅπερ διὰ τοῦ δοχεῖν πρότερον ἐνεδείξατο, ἐναργέστερον νῦν σαφηνίζει ἀφο- 

ρίζων, τίνα κατὰ ἀλήϑειαν αἰσϑητά, ἃ οὐχ ἔστι παρὰ τὰ μεγέϑη. ὧν χαὶ 

τὰ νοητὰ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς χαὶ φανταστοῖς ἐστιν εἴδεσι" τὰ γὰρ ἐν 

5 ἀφαιρέσει λεγόμενα, καὶ ὅσα τῶν αἰσϑητῶν ἕξεις χαὶ πάϑη. καὶ 

ἢ τούτων Ἰνῶσις τῷ νῷ οὔτ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν ἐγγένοιτο ἄνευ αἰσϑήσεως, 80 

A 
Vv σ ve ~ tA 5 ~ ς ated 5 ~ ~ \ ~ ΄ 

OUTE ὅλως οποτξοὺν ξύνεσις αὑτῶν ὑπάᾶρξξι εν ῳ vo 7 τοις TOLOUTOLS 

΄ Yd X \ 5 ᾿ pas ἩΓΕ ΟΡ ΛΈ ΤΟΣ αἴ ΡΟ ΤΙΣ ὼς, δα Ζ 

χρωμένῳ εἴδεσι, τὴν μὲν ἀρχὴν πάντως τῶν ἐν τῇ αἰσϑήσει εἰδῶν ὀξομένῳ, 

ἐπειδὴ ἀπ’ ἐχείνων χαὶ of ἐν τῇ φαντασίᾳ ἐγγίνονται τύποι, ἐν ὃὲ ταῖς 
σ 

10 ὕστερον περὶ αὐτῶν νοήσεσιν ἀρχουμένῳ ἐνίοτε χαὶ τοῖς φανταστοῖς. τοσοῦτον 

yao τὸ φάντασμα τοῦ αἰσϑητοῦ διενήνοχεν, ὅτι τοῦτο μὲν περὶ μεριστήν 
g ἐστι thy φυσιχὴν οὐσίαν, ἣν ὕλην προσαγορεύει νῦν, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὴν THis % ead | ’ 

Ἰενητοῖς ἐσχάτην ὑπεστρωμένην, ἐπειδὴ χαὶ τὰ οὐράνια αἰσϑητὰ ὄντα ἐν 

ὅλῃ ἂν εἴη, ὡς νῦν λέγεται, τὸ δὲ φάντασμα συμβεβηχὸς ὃν πάντως μὲν 

15 χαϑ’ αὑτὸ οὐσίᾳ τινὶ ἐπερείδεται, ἀλλ᾽ οὐ φυσικῇ. ζωτιχκῇ δέ. χαὶ διὰ 

τοῦτο οὐχ ἐν ὕλῃ λέγεται εἶναι. χαὶ γὰρ εἰ ἀχώριστος σωμάτων ἢ φαντασία, 

ὡς ζωή ἐστι χαὶ οὐσία χρείττων σωμάτων, ἀχώριστος αὐτῶν χαϑάπερ χαὶ 

τὸ ἔνυλον εἶδος τῆς ὕλης. διὸ οὐχ ἐπερειστικῶς αὐτῶν ἐστιν ἀχώριστος, 
> \ =~ 2 ~ \ ~ f ΄ 4d 

ἀλλὰ μᾶλλον ἀνοχιχῶς xal συνεχτιχῶς. τούτοις προστίϑησι τάδε" 40 

20 p. 482210 Ἔστι δ᾽ ἢ φαντασία ἕτερον 
συμπλοχὴ γὰρ νοημάτων ἐστὶν 

"Aveo ὕλης εἰπὼν τὴν φαντασίαν εἶδος, χαὶ τὴν λογικὴν ἡμῶν ζωὴν 

ἄυλον, τὸ διάφορον εὐθὺς ἐπήγαγε τῆς φαντασίας πρὸς τὸν λόγον, ἵνα χαὶ 

τὸ ἀχώριστον αὐτῆς σωμάτων ἐνδείξηται. ὃ μὲν γὰρ λόγος ἐν συμπλοχΐ 4 

25 ἢ καταφατιχῇ, ἄνϑ᾽ ἧς νῦν ἢ φάσις εἴληπται, ἢ ἀποφατικῇ " διὸ χαὶ περὶ 

τὸ ἀληϑὲς καὶ ψεῦδος" ἣ δὲ φαντασία ἐν τοῖς ἀπεστενωμένοις ἁπλοῖς μένει 

ὡς σωματοειδὴς καὶ οὐχ ἰσχύουσα συνάγειν τὰ ἁπλᾶ ταῦτα, ἵνα χαὶ ἕν τι 
τὸ ἐχ πλειόνων αὐτῶν γινώσχῃ, ἀλλὰ μεριστῶς ἕχαστον μόνον. διὸ χαὶ 

ἄμοιρος ἀληϑείας καὶ ψεύδους τῶν χατὰ συμπλοχήν, ἐπεὶ χαὶ αὕτη χαὶ ἢ 

80 αἴσϑησις ποτὲ μὲν ἀληϑὴς ποτὲ δὲ ψευδὴς χατὰ τὴν οἰχείαν ἣ ἀλλοτρίαν 

τῶν ἁπλῶν πρὸς τὰ πράγματα συναρμογὴν ἢ ἀναρμοστίαν. πρὸς οὖν διά- 50 

χρισιν τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου τῆς φαντασίας προστέϑειται ἥδε ἢ λέξις. δέον 
δὲ εἰπεῖν συμπλοχὴ γὰρ νοημάτων ἐστὶν ἣ χατάφασις ual ἢ ἀπόφασις, 
τὸ ἀληϑὲς ἔφη ἢ ψεῦδος, τὸ ἑπόμενον εἰρηχὼς ἀντὶ τοῦ ἡγουμένου. τῇ 

35 γὰρ συμπλοχῇ τὸ ἀληϑὲς ἕπεται ἢ ψεῦδος. 

ρ.439.12 Τὰ δὲ πρῶτα νοήματα τί διοίσει τοῦ μὴ φαντάσματα 

εἶναι: ἣ οὐδὲ τἄλλα φαντάσματα. | GAN οὐχ ἄνευ φαντασμάτων. 80r ’ ’ μ 

Καὶ διὰ τούτων ὡς οὐ πᾶσα νόησις τὴν φαντασίαν ἔχει συνεργοῦσαν 
διδάσχει" xual πρός γε ὅτι οὐδὲ ἢ χρωμένη αὐτῇ q αὐτή ἐστι τῇ φαντασία, 

4 ἐστιν om. ἃ 7 ὑπάρξει correxi: ὑπάρξη Aa 15 οὐχὶ a 21 ἐστιν νοημάτων a 
5) 36 τίνι a 
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ἀλλ᾽ ὡς χρείττων ὑφειμένῃ χρῆται. ἐρωτᾷ γὰρ διὰ τί μὴ καὶ τὰ πρῶτα 80: 
>, ~ 

νοήματα (πρῶτα καλῶν τὰ τῶν οὐσιῶν αὐτῶν γνωστιχὰ χαὶ μάλιστα τὰ 

τῶν ἀύλων εἰδῶν) φαντάσματά ἐστι. καὶ ἀποχρίνεται ὡς οὐδὲ τὰ προειρη- 5 

μένα, ἅπερ ἄλλα ἔφη, τὰ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς εἴδεσι χαὶ φανταστοῖς ἀποτει- 

5 νόμενα φαντάσματα τυγχάνει ὄντα, ἀλλὰ χἀχεῖνα ὡς ὑπεστρωμένοις τοῖς 

φαντάσμασι χρῆται" οὐχ ὅτι χαὶ τὰ πρῶτα ὡς ἐχεῖνα, ὥσπερ ὁ ̓ Αλέξανδρος 

βούλεται, ἀλλ᾽ ὅτι ἐχεῖνα μέν, εἰ καὶ μὴ αὐτά ἐστιν ἅπερ τὰ φαντάσματα, 
χρῆται ὅμως, διὰ τὸ μηδὲ ὅλως νοήματα γίνεσϑαι τὰ αἰσϑητὰ ἣ φανταστὰ 
ἄνευ τῆς περὶ τὰ ἔσχατα ἐνεργείας τοῦ νοῦ (σὺν γὰρ ταῖς συστοίχοις αὐτῶν 10 

10 γνώσεσι γνωρίζει τὰ μεριστὰ χαὶ αἰσϑητά), τὰ μέντοι πρῶτα νοήματα οὐδὲ 

χρῆται ὅλως οὐδὲ εἰς τὰ ἔξω πρώτιστα ῥέπει, ἐν τῇ χωρισϑείσῃ δὲ ζωῇ 
ἀναφαίνεται. χαὶ σχόπει ὡς διὰ μέσων τοῦ τε πραχτικοῦ νοῦ χαὶ τοῦ 

ϑεωρητιχοῦ τὸν ἐξ ἀφαιρέσεως καὶ τῶν αἰσϑητῶν ὡς αἰσϑητῶν ἐνδειξάμενος, 

χαὶ τὸν τὰς οὐσίας τὰς φυσικὰς καὶ τὰ τούτων εἴδη χαὶ τὸν τὰ ἐν αὐτῇ 

15 τῇ ψυχῇ ϑεωροῦντα, οἷος ὃ ἐπιστημονιχὸς ἦν, ἀνέδραμεν εἰς τὸν ἀχρότατον 

αὐτῆς τὸν οὐσιώδη νοῦν" ἐν αὐτῷ γὰρ τὰ πρώτιστα νοήματα. xal πάλιν 15 

τὸ χωριστὸν αὐτῷ ἐμαρτύρησεν, ὡς οὐδ᾽ ὅλως ἀποχλίνοντι ἢ εἰς αἴσϑησιν 
7, εἰς φαντασίαν. συμπερανάμενος δὲ ἐνταῦϑα τὸν περὶ τοῦ γνωστιχοῦ παντὸς 

τῆς ψυχῇς λόγον ἐπὶ τὴν χινητικὴν αὐτῆς τῶν σωμάτων μέτεισι δύναμιν, 

20 ὡς αὐτὸς διορίζεται ἐν τοῖς ἐφεξῆς ῥητοῖς. ὅτι τε συνεπλήρωσε τὸν περὶ 

τοῦ χριτιχοῦ αὐτῆς λόγον χαὶ ὅτι περὶ τοῦ χινητιχοῦ διαλήψεται. 

p. 432015 Ἐπεὶ δὲ ἣ ψυχὴ χατὰ δύο ὥρισται δυνάμεις ἣ τῶν ζῴων, 20 
τῷ τε χριτιχῷ, ὃ διανοίας ἔργον ἐστὶ καὶ αἰσϑήσεως, καὶ ἔτι 
τῷ χινεῖν τὴν χατὰ τόπον χίνησιν, περὶ μὲν αἰσϑήσεως καὶ 

τῷ σι νοῦ διωρίσϑω τοσαῦτα, περὶ δὲ τοῦ χινοῦντος, τί ποτέ ἐστι 
τῆς ψυχῆς, σχεπτέον. 

Τὰ μὲν ἄλλα σαφῆ; ἐφιστάνειν δὲ χρὴ χαὶ νῦν, ὅτι ἣν ἔφη διάνοιαν, 
ταύτην νῦν χαὶ νοῦν εἶπεν, ὡς τὸ τοῦ νοῦ ὄνομα, χαϑάπερ χαὶ πρότερον 

ian ἐδείχνυμεν, ἐπὶ πᾶσαν διατείνων τὴν λογικὴν ζωὴν χαὶ διὰ τοῦτο ἴσως χαὶ 
5 

τῷ or 

30 ἐπὶ τὴν φαντασίαν, od τὴν τῶν ἀλόγων, ἀλλὰ τὴν ἐν ἀνθρώποις, τουτέστι 
\ σ ~ \ f Lal \ [ἃ / > ~ δ τὸ ὅλον τοῦτο λογιχὴν φαντασίαν, ἣν χαὶ ὁ Θεόφραστος ἐν τοῖς ἰδίοις 

Φυσιχοῖς ἀπορεῖ, πότερον λογικὴν ἢ ἄλογον «ϑετέον. ζητεῖ δὲ ἐφεξῆς, ποῦ 
ποτέ ἐστιν ἣ χινητικὴ τῆς ψυχῆς τῶν σωμάτων χατὰ τόπον δύναμις, πό- 

5 σ ~ ~ Ἃ x ~ 5 

τερον ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἢἣ ἔν τινι αὐτῆς μορίῳ ἀφωρισμένως. εἰ δὲ μόριον 
“" 35 χαλεῖ ἐπὶ ψυχῆς, χαίτοι ἐν τοῖς πρώτοις ἀπειπάμενος ὡς μὴ μεριστῆς οὔσης, 

ἀλλὰ δυνάμεις, ἃς of ἄλλοι λέγουσι μόρια, οὐ ϑαυμαστόν. οἷδε γὰρ ὡς 80 
ἐπὶ τῶν ἀύλων πραγϑάτων οὐχ ἔστι δύναμις ἀνούσιος. διό, ὡς πολυδύναμος, 

οὕτω χαὶ πολυούσιος ἣ ψυχή; οὐ διεσπασμένον ἔχουσα τὸ πλῆϑος τῶν 
οὐσιῶν (τούτῳ γὰρ ἀντερεῖ), ἀλλὰ xa? ἕνωσιν, μείζονος οὔσης τῆς ἐν ταῖς 

20 ὅτι correxi: ὅτε Aa 28 εἶπεν] ἔφη ἃ πρότερον οἷ. p. 220, 98 sqq. 29 δια- 

τεῖνον ἃ 35 ἐν τοῖς πρώτοις A 5 
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οὐσίαις ἑνώσεως ἢ τῆς ἐν ταῖς δυνάμεσιν, ὅσῳ xpetttwy οὐσία δυνάμεως. 80r 
χαὶ διὰ τοῦτο τὸ ἐναργέστερον τῇ ψυχῇ ἀποδίδωσι τὸ πολυδύναμον, ἐν- 

, >i σ \ Le 2 σ. ΄ » .ν - \ δείχνυται δὲ ὅτι χαὶ πολυούσιος xad’ ἕνωσιν. ὡς εἴρηται, διὰ τοῦ χαὶ 

μόρια λέγειν. 

l4 ΄ σ᾽ Se κι ἌΓ oS AQ) en ae 
5 p.482a19 Πότερον ἕν τι μόριον αὐτῆς χωριστὸν ὃν ἢ μεγέϑει ἡ 35 

~ , , ~ 

λόγῳ, ἢ πᾶσα ἣ ψυχή: xdv εἰ μόριόν τι, πότερον ἰδιόν τι παρὰ 
\ > / 4 \ \ 5 ΄ x i“ σ τὰ εἰωϑότα λέγεσϑαι χαὶ τὰ εἰρημένα, ἢ τούτων ἕν τι. 

10 αὐτὸς δὲ τῷ λόγῳ μόνον αὐτῶν τὸ χεχωρισμένον ἀπ᾽ ἀλλήλων ἐπιϑεωρῶν, 
τῆς μὲν χατὰ τὴν ἰδιότητα ΠΣ ae διαφορᾶς ΠΣ τὸν λόγον 
λαβών, τῆς δὲ διεσπασμένης οὐσίας τὸ μέγεϑος, ἐπειδὴ χαὶ τ υχεν οὕτω 40 

διαιρεῖσϑαι τὸ μέγεϑος, ὡς. χαὶ διεσπάσϑαι ἀπ’ ἀλλήλων τὰ τέως συνεχῆ 
ὄντα μόρια. χαὶ γὰρ ἐν τῷ εἶναι συνεχῆ ἄλλο ἀλλαχοῦ χεῖται πρῶτον ἢ 

15 μέσον ἢ ἔσγατον. ὅς ἐστι τοπιχὸς μερισμός. οὐδεμιᾶς ἀσωμάτου οὐσίας ἐν ' | . ’ αὐλὸν ngs t ' 
A Ld σ a) σ l4 \ 5 ΔΊ 

χείνης μόρια ὅλα δι᾿ ὅλων ey. χαὶ οὐ διὰ ον 
/ Ww INS Ἁ τάπῳ οὔσης. διὸ τὰ 

τοῦτο πάντως, ὡς χαὶ ἐν τοῖς πρώτοις ἐπεσημηνάμεϑα, μίαν τίϑεται χαὶ 
- \ σ Ξ ~ ! = ἣν Ἔ Ψ \ a Pata 1 " Ἂ - ὙΠ τ πο τὴν ὅλην ἡμῶν ψυχήν, ὡς χαὶ τὴν τ χαὶ τὴν αἰσϑητιχὴν 45 

Vv ~ 

χαὶ ὅλως τὴν ἄλογον χαλουμένην περιφέ pees (οὐ γὰρ ἄν ἔτι παντελῶς 
aoe ΓΕῚ ἘΝ ae 20 ἐχωρίζετο), GAN ὥσπερ ἐν τῷ γενεσιουργῷ τούτῳ βίῳ τῷ ὀστρεΐνῳ τούτῳ 

συμπλέχεται σώματι, οὕτω πολὺ πρότερον χαὶ ταῖς σωματοειδέσι ζωαῖς, ὅτε 
-Ὁ 

υηχέτι ζῇ χωριστῶς. νῦν οὖν 7 Ἵ uta ἀξιοῦται παρὰ τῷ ᾿Αριστοτέλει 
εἶναι. GAN οὐχ ἀεί. ζητεῖ τοίνυν, εἴτε ἕν τι ἐστὶν αὐτῆς μόριον τὸ χινη- 

τικὸν τῶν σωμάτων, εἴτε ἣ ὅλη ὡς χατὰ πᾶσαν ἑαυτῆς δύναμιν οὖσα χι- 
΄ \ > New cen” Ὁ > ν᾿ hire > ~ ΄ ὅλον τὰ 

25 νητική" χαὶ εἰ μὴ ἣ ὅλη ἀλλὰ ἕν τι αὐτῆς μόριον, π τ ἕν τι τῶν 50 
Χ »] εἰρημένων, οἷον τὸ eee ἢ φανταστιχὸν 7 αἰσϑητιχὸν ἢ λογιστιχόν. ἢ 

ἄλλο τι παρὰ τὰ εἰρ ρημένα, ἃ χαὶ ϑρυλεῖσϑαι εἴωϑεν. δοχεῖ γὰρ 6 [atu 
εἰς τρία διαιρῶν τὴν ψυχήν, εἰς λόγον ϑυμὸν xal ὄρεξιν, μόνα διαιρεῖν χαὶ 
μόνα παραδιδόναι τὸ λογιστιχὸν χαὶ ΠΣ γνώσεως ον ὀρεχτιχόν " ὁμοίως 

80 δὲ χαὶ of εἰς δύο, εἴς τε τὸ λογιχὸν χαὶ τὸ ἄλογον, ad τ διαιροῦντες. χαὶ 
ταῦτά ἐστι τὰ εἰωϑότα λέγεσϑαι. ἐν δὲ τοῖς πρώτοις εἴρηται χαὶ ἣ αἰτία, 

ov ἣν ἅπαντες δύο τούτοις μάλιστα γαραχτηρίζουσι τὴν ψυχήν, τῷ τεϑθν 
i ‘ Set} Ι | {ΠῚ ‘ 

χριτικῷ χαὶ τῷ χινητικῷ τῶν σωμάτων" διότι, [[λατωνιχῶς εἰπόν οὗ 
΄ 5. Ἃ ὌΡΕΟΣ, ah \ \ ie hy BG BIN ως ΕΝ \ Ay 

μόνον ἐστὶν αὐτόζως, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα χινεῖται πηγὴ χαὶ ἀρχή 

35 ἐστι χινήσεως, ταύτην μὲν ἔχουσα τὴν δύναμιν ὡς σωμάτων αἰτία. οὐ 
4 > “« ¢€ / > \ \ ~ \ 

μόνον εἰδητικῶς ὡς ζώντων, ἀλλὰ χαὶ ποιητικῶς χαὶ τελιχῶς, ee 

αὐτὸς ἐν τῷ πρώτῳ τῆσδε τῆς πραγματείας ἠξίωσεν, τὴν δὲ χριτιχὴν nat 5 

xaY ἑαυτήν. 

1 δυνάμεως] γνώσεως A? 6 εἰ] ἡ ἃ 11 ἐν τοῖς πρώτοις οἵ. p. 77 25 ἀλλὰ καὶ ἕν ἃ 

ὁ Πλάτων] Republ. Δ 1ὅ p. 440 sq. 31 ἐν τοῖς πρώτοις A 2 37 ἠξίωσεν B 4 

p- 418 09 566. 
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p. 432092 Ἔχει δὲ ἀπορίαν εὐθέως, πῶς τε δεῖ λέγειν μόρια ψυχῆς 80 
χαὶ πόσα. 

Ὁ μόρια λέγων πολλὰς δηλονότι λέγει οὐσίας " τὰ γὰρ μέρη τῶν οὐσιῶν 19 

οὐσίαι χαὶ αὗται, ὡς ἐν Κατηγορίαις ἠξίῳσε. τοῦτο δὴ τὸ πλῆϑος ὅτι μὲν 20 

5 ἑνός τινός ἐστι τοῦ ὅλου ἐναργές (μόρια γάρ ἐστιν, ἕως ἂν μὴ διῃρημένα 

ἦ ἀπ’ ἀλλήλων), ἀλλὰ χαὶ τοῦ ὅλου ὄντα τὰ μὲν οὕτως ἐστὶν ὡς τὰ τοῦ 

συνεχοῦς, ὡδὶ ual ὡδὶ χείμενα χαὶ μεμερισμένα τοπικῶς, τὰ δὲ τὸν τοῖς 

ἀσωμάτοις προσήχοντα τρόπον ἑχάστου ἐν πᾶσιν ὄντος, χαὶ οὐδαμῶς τόπῳ 

διειργόμενα, χαϑάπερ χαὶ ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν φυσικῶν εἰδῶν τὸ ϑερμὸν φέρε 

10 τοῦ πυρὸς τοῦ χούφου διορίζομεν οὐ τοπιχῶς αὐτὰ διϊστῶντες, ἀλλὰ χατὰ 

τὴν ἰδιότητα: ἑχάτερον γάρ, ἔνϑα χαὶ τὸ λοιπόν. σαφῶς δὴ 6 ̓ Αριστοτέλης 25 

τὴν μὲν τοιαύτην τῶν τῆς ψυχῆς μορίων λεγομένων ἑτερότητα προσίεται 

πολλαχοῦ, τῷ εἶναι χαὶ τῷ λόγῳ διαφέρειν αὐτὰ ἀλλήλων ἀποφαινόμενος " 

οὐχ ἀξιῶν δὲ ὅμως χεχωρισμένα ἀπ’ ἀλλήλων αὐτὰ ϑεωρεῖν οὐδὲ διεσπα- 
15 cuéva, τὸν μερισμὸν ax αὐτῶν ἀναίνεται τὸν τοῖς σώμασι χαὶ ὅλως τοῖς 

συνεχέσι προσήχοντα, τοπιχὸν ὄντα, ὡς ἔφαμεν. οὐ δὴ οὖν πρὸς τὸ πλῆϑος 
τῶν μορίων τῆς ψυχῆς ἁπλῶς μάχεται (ὁμολογεῖ γὰρ τῷ λόγῳ εἶναι πολλά). 80 

ἀλλὰ πρὸς τὸ διεσπασμένον χαὶ τοπιχῶς μεμερισμένον. χεχίνηχε δὲ ὅλως 

τὸν περὶ τούτων νῦν λόγον τὸ χινητιχὸν αὐτῆς τῶν σωμάτων μόριον εὑρεῖν 

20 βουληϑείς, προδιαχρίνων αὐτὸ δὴ τοῦτο, ὃ χαὶ προοιμιάζεται, πῶς ἐπὶ τῆς 

ψυχῆς τὸ μόριον ἀχούειν χρή, ὅτι οὐ σωματικῶς ἀλλὰ τοῖς ἀσωμάτοις 
οἰχείως. τὸ μὲν οὖν πῶς τοῦ τρόπου αὐτῷ σημαντιχὸν τοῦ σωματοειδοῦς 

ἢ ἀσωμάτου" τὸ δὲ πόσα δῆλον μὲν ὅτι τοῦ πλήϑους, οὐχὶ δὲ τοῦ πάντῃ 

διῃρημένου, ὡς ἵππος τυχὸν χαὶ ξύλον, ἀλλὰ τοῦ μετά τινος ἑνώσεως ἢ 35 
25 ἀμερίστου, ὡς ἐπὶ τοῦ σημείου ἢ ἀρχὴ xat τὸ πέρας ἥνωνται ἀμερίστως, 

ἢ μεριστῆς, ὡς ἐπὶ τῆς γραμμῆς τὰ μόρια χατὰ συνέχειαν ἡνωμένα. χαὶ 
od μάτην τὸ πόσα προστέϑειχεν, ἀλλ᾽ ἐνδειχνύμενος ὡς τὰ τοῦ συνεχοῦς 

μόρια ὁτὲ μὲν ὡς συνεχοῦς ἁπλῶς χατὰ τὴν τοπιχὴν λέγεται διάστασιν 

μόρια, ἄνευ τῆς χατὰ τὸν λόγον διαφορᾶς, ὡς ἔχει τὰ τῆς εὐϑείας μόρια, 

80 ποτὲ δὲ οὐ ταύτῃ μόνον ἀλλὰ χαὶ τῷ λόγῳ διαφέροντα ὡς νεῦρον χαὶ σάρξ, 40 
χαὶ ὅτι τὰ ὡς συνεχοῦς μόρια ἄπειρα τυγχάνει ὄντα δυνάμει (ἐπ᾽ ἄπειρον 

yap πᾶν συνεχὲς διαιρετόν), τὰ δὲ τῷ λόγῳ διαφέροντα χἂν συνεχοῦς ἢ 
μόρια χἂν ἡμῖν ἢ ἀπερίληπτα, ἀλλ᾽ οὔτι γε τῇ φύσει. τὸ γὰρ ἐν τῷ νῦν 
πλῆϑος ἄπειρον οὐχ οἶδεν ἢ φύσις, ὡς ἐν τῷ [᾿ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως 

τὴν ὁλότητα χαὶ τελειότητα, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὴν ἀπειρίαν τοῖς οὖσιν ἀποδιδοὺς co or 

ἐπέδειξεν, ἐν μόνῳ τῷ γίνεσϑαι τὸ ἄπειρον ϑέμενος, χαὶ οὐχ ἐν τῷ εἶναι. 
χαλῶς ἄρα χαὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς εἴρηται τὸ τρόπον γάρ τινα ἄπειρα, 45 

διότι, χἂν μήπω ἢ διαχεχριμένον, εἴτε ὡς συνεχοῦς αὐτῆς ἐστι τὰ μόρια, 
εἴτε ὡς ἀσωμάτου, πάντως μὲν ἔσται πεπερασμένα, ἐπειδὴ οὐχ ὡς συνεχοῦς 
¢ 5 ΒΑ δ᾽ mle - ΄ > L ΄ δ ΣΝ NG BY, > 

40 ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὡς τῷ λόγῳ διαφέροντα λέγεται, ἡμῖν GF tows ἀπερίληπτα 

1 εὐθύς ex Arist. ἃ μόρια Ψυχῆς λέγειν a 4 ἐν Κατηγορίαις] Categ. 5 p. 3230 
19 τούτου a 33 ἡ om. ἃ 34 ἐν τῷ Γ' τῆς Φυσικῆς dxp.] Phys. [6 p. 206 sq. 

08 διαχεχριμένα a 40 ἀπερίληπτοι a 

— 
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διὰ τὸ χατὰ πλείστους τρόπους διαιρεῖσθαι, τῷ χωριστῷ φέρε χαὶ τῷ ἀχω-ϑ8θν 
ρίστῳ, τῷ λογικῷ χαὶ ἀλόγῳ. τῷ γνωστιχῷ χαὶ χινητικῷ, τῷ ϑεωρητιχῷ 

χαὶ ὀρεχτιχῷ, χαὶ τῷ χατὰ λόγον ὀρεχτιχῷ 7 ἀλογίστως, χαὶ τῷ τελειοῦντι 
χαὶ τελειουμένῳ, ἔτι 68 τῷ αἰσϑητιχῷ χαὶ τῷ ἀναισϑήτῳ, χαὶ πλείσταις 50 

5 ὅσαις χαὶ ἄλλαις διαφοραῖς. τοῦτον οὖν τὸν τρόπον φαίνεται, τῷ ἡμῖν 
2) 7 σ >)! 4 ~ Vv SLE IF. nn , 

ἀπεριλήπτῳ, ἕως ἂν ἔχωμεν, ὡς νῦν ἔχομεν, ἐνδεέστερον 7, ὥστε πάσαις 
ἐπεξεληλυϑέναι. οὐ γὰρ ἀρχεῖ οὔτε ἣ εἰς δύο διαίρεσις ἅπαντα τῆς ψυχῆς 

ἐμφῆναι τὰ μόρια, ἣ εἰς λόγον χαὶ τὸ ἄλογον γινομένη. οὔτε ἣ εἰς τρία 
παρὰ τῷ []λάτωνι ἐν []ολιτείᾳ, εἰς λόγον χαὶ ϑυμὸν χαὶ ἐπιϑυμίαν., ἐπεὶ 

> ~ ’, ~ Oo ~ ΄ 

10 μηδὲ ἐχεῖνος προϑέμενος τῆς ὅλης ψυχῆς ποιήσασϑαι | διαίρεσιν, ἀλλὰ τὰ Sir 
ὧν πρὸς πραχτιχὴν ἐδεῖτο ζωήν, τὰ τρία μόνα παρείληφεν, ὥσπερ χαὶ 
aN ay, > res Ἠ ~ \ \ , > 4 ᾿ > ριστοτέλης ἐν tots Ἠϑιχοῖς, χατὰ thy προαίρεσιν ἀφοριζόμενος, τὴν δὲ 

, 3 ΄ > ~ ε 
προαίρεσιν ἐν λόγῳ χαὶ ὀρέξει τιϑέμενος, οὐχὶ τῇ χατὰ λόγον ἑστώσῃ, ἀλλὰ 

or 

Ἢ“ 

~ O77 Ὰ \ \ ΄ EL ΓΕ δ ἀγαον iO FP a 3. πεν ¥ > τῇ ἀλόγῳ πρὸς γὰρ λόγον ἀντίκειται αὐτῷ ἣ ὄρεξις. xduetvos οὖν εἰς 
15 λόγον χαὶ ὄρεξιν φαίνεται διαιρῶν οὐ τὴν ὅλην ψυχὴν ἀλλὰ τὴν πραχτι- 

5 \ \ 9 Gis ~ ἊΝ Nig e ΄ 4 \) σ \ » Tae > χὴν χαὶ ἡϑικήν᾽ τοῦτο δὲ xat ὁ []λάτων, “πλὴν ὅτι τὴν ἄλογον ὄρεξιν εἰς 5 

ϑυμὸν διεῖλε χαὶ ἐπιϑυμίαν. χαὶ τοῦτο ἀναγχαῖον ἣν τοῖς παιδευτιχοῖς ἤϑεσι, 
διὰ τὸ ἐν τῇ τῆς ἐπιϑυμίας πρὸς τὸν λόγον ἐναντιώσει τὸν ϑυμὸν ἀεὶ τῷ 

λόγῳ παρίστασϑαι. ταῦτα μὲν οὖν ὑπὲρ [[λάτωνος ἀπολελογήσϑω. σαφὲς 
SX σ 4 ~ 4 \ \ ὌΝ ie 3 > / nn \ ” 

20 δὲ ὅτι μειζόνως τοῦ λόγου τὸ φυτιχὸν διέστηχε κατ᾽ οὐσίαν ἢ τὸ ἄλογον 

χαλούμενον αὐτῆς μόριον. τοῦτο γὰρ χατὰ πλείω τῷ λόγῳ χοινωνεῖ, χαὶ 
id l4 5 Ἁ \ xv \ fe \ ¢ 5 4 Vv ξ 

ὡς γνωστιχόν (αἰσθητικὸν γὰρ ἢ χαὶ φανταστιχόν) χαὶ ὡς ὀρεχτικόν (ὄρεξις 10 

γάρ τις χαὶ ἣ τοῦ λόγου βούλησις) χαὶ ὡς χινητιχὸν χατὰ τόπον σωμάτων" 
ἐχεῖνο 6& πᾶσι τούτοις ἀφέστηχε. τὸ ὃὲ αἰσϑητιχὸν oby ὡς χαὶ αὐτὸ 

25 μειζόνως ἀφεστὼς τοῦ λόγου 7 τὸ ϑυμοειδὲς χαὶ τὸ ἐπιϑυμητιχὸν μνήμης 
ἠξίωται, ἀλλ᾽ ὡς ἁπλῶς ἕτερον ὃν τοῦ ὀρεχτιχοῦ. γνώσεως γὰρ ὄνομα ἣ 
αἴσϑησις, ϑυμὸς δὲ χαὶ ἐπιϑυμία ὀρέξεων, ἐχ τῆς ὁρμῆς ἐτυμολογούμενα, 
εἰ χαὶ πάντως συνεφέλχεται χαὶ τὸ γνωστιχόν, ἐπειδὴ μὴ οἷόν τε ἄνευ 

γνώσεως ὀρέγεσϑαι. ὅτι γὰρ τὸ αἰσϑητικὸν οὐχ ὡς πλέον ἀφεστὼς εἴληφεν, 15 
> \ > 7 ¢ ~ ~ oii tf 5 ~ \ ~ , 

30 ἀλλὰ τοὐναντίον ὡς χρεῖττον τοῦ ἀλόγως ὀρεχτιχοῦ χαὶ μᾶλλον πλησιάζον 

τῷ λόγῳ, ἐδήλωσεν ἀμφιβάλλων τὸ πότερον ὡς λογιχὸν αὐτὸ ϑετέον ἣ ὡς 

ἄλογον. χαὶ yap πᾶν [τὸ] γνωστιχόν, ἁπλῶς εἰπεῖν, χρεῖττον τοῦ συστοίχου 
ἑαυτῷ ὀρεχτιχοῦ, ἐχείνου ἀεὶ τῆς γνώσεως δεομένου, ἵνα ὀρεχϑῇ τοῦτο 

δ᾽ οὐδὲν ἐχείνου, ἵνα γνῷ. χαὶ αὐτὸ μὲν ἰϑῦνον φαίνεται χατὰ φύσιν τὴν 
35 ὄρεξιν, ἐπειδὴ χαὶ τὸ ὀρϑῶς ὀρεγόμενον γνῶναι δεῖ πρῶτον τὴν ὀρϑότητα, 20 

\ δι 5 \ f \ ~ σ Divehi ς΄ , \ [4 ~ 

τὸ G& ὀρεχτιχὸν βιαζόμενον τὴν γνῶσιν, ὅταν αὐτὸ ἡγούμενον χαὶ ὁρμῶν, 
.- 

2 ‘ > >] Ne > Ay ’ ἐξ \ in ~ τ sf a Ne \ — pm 5 , 

ἐφ ἃ μὴ Ost, ἀναγχάζῃ τὴν γνῶσιν μηχανήν τινα πρὸς τὴν τούτων ἀντί- 
~ Vv (eek er ~ ~ 

ληψιν ἐπινοεῖν. ἔστι μὲν οὖν xal ἁπλῶς εἰπεῖν, ὡς εἴρηται, πᾶν γνωστιχὸν 
~ 5 ~ ~ ~ ~ a 

τοῦ συστοίχου αὐτῷ ὀρεχτιχοῦ χρεῖττον, διότι xal τὸ μὲν πρὸς τοῦ πέρατος, 

40 τὸ δὲ πρὸς τοῦ ἀπείρου, ὡς ἐν Φιλήβῳ ἐπιδέδειχται. ἐναργέστερον δὲ τοῦτο 
φαίνεται ἐπὶ τῆς ἡμετέρας αἰσϑήσεως χαὶ ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἀλόγου 

9 ἐν Πολιτείᾳ] de Republ. A 14.15 p.489Dsqq. [12 ἐν τοῖς Ἠθικοῖς] Eth. Nicom. Z2 p.1139a 

26 tod ὀρεχτιχοῦ scripsi: τὸ ὀρεχτιχόν Aa 32 τὸ delevi 40 ἐν Φιλήβῳ] Phil. 15. 16 

Comment. Aristot. XJ. Simpl. de Anima, 19 
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Species, λογιχὴ μὲν γὰρ ἑχατέρα ἢ ἐν ayiincaa χαὶ αἴσϑησις xat ᾿ς Sir 

χαίτοι γὰρ αὕτη λογικὴ οὖσα μεγάλως ποτ στο χαὶ τ os ἢ ἐν αὖ- 3 

τοῖς τοῖς ἀλόγοις, Balen ones τὸ τοῦ λόγου ei | χαὶ εἰς τὴν πω; 

ἐντεῦϑεν ὑποφερομένη χαχίαν" 7 δὲ αἴσϑησὶς διὰ τὸ ho ieee τοὐναντίον ἐπὶ 

5 τὸ χρεῖττον ἀνατεινομένη, ὡς χαὶ ἑαυτῆς συναισϑάνεσϑαι nat ἀπομιμεῖσθαι 

τὴν τοῦ λόγου πρὸς ἑαυτὸν ἐπιστροφήν: ἐδόχει γὰρ ἡμῖν χαὶ πρότερον οὐ 

χοινὸν τοῦτο πάσης εἶναι BOOTS, τὸ αἰσϑάνεσϑαι ὅτι αἰσϑάνεται, ἀλλὰ 30 

μόνης τῆς λογικῆς, μάλιστα μὲν τῆς κοινῆς, ἤδη δὲ χαὶ ἑχάστης ἰδία. τὸ 

οὖν ἄλογον μάλιστα τῇ ἀλόγῳ ὀρέξει ὃ ᾿Λριστοτέλης ἀπονείμας, διὰ τὴν 

10 ἔξω σφοδρὰν τάσιν οὐ χατέχειν οὐδὲ χυβερνᾶν ἑαυτὴν ἰσχυούσῃ, ὡς χρείττονα 

τῆς τοιαύτης ἀλογίας τὴν τοιαύτην αἴσϑησιν ὁρῶν, μεταξὺ τῆς ἀλόγου ὀρέξεως 

χαὶ τοῦ λόγου τίϑεται χαὶ aE πως ἐπιχοινωνεῖν, π᾿ μὲν διὰ τὸ 

περατοειδὲς χαὶ τὴν εἰς ἀμέ ao συναγωγὴν καὶ τὴν εἰς το πως ἐπι- 

στροφήν, τῇ δὲ δι’ αὐτὴν τὴν σωματοειδῇ οὐσίαν xat διὰ τὸ τῶν ἔξω 3 

15 χειμένων εἶναι. περί γε μὴν τοῦ φανταστικοῦ τοσοῦτον χαὶ νῦν ὑπομνήσας, 

ὅτι τῷ εἶναι πάντων ἐστὶ τῶν ἄλλων μορίων ἕτερον, τῷ ὃς ὑποχειμένῳ 

εἴ τις χεχωρισμένα τοπιχῶς ἀχούοι τὰ τῆς ψυχῆς μόρια, ἀπορίαν πολλὴν 
παρέχεσϑαι εἰπών, εἴτε χρὴ καὶ αὐτὸ ἀπὸ πάντων τῶν ἄλλων χωρίζειν, 

εἴτε χαὶ ὡς ταὐτὸν ἑνὶ τῶν ἄλλων τίϑεσϑαι, ἐπὶ ἄλλας τῆς ψυχῆς μέτεισι 

20 δυνάμεις. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν τῷ εἶναι πάντων διαφέρει, ἐχ τῶν ἀνωτέρω περὶ 40 

αὐτοῦ πεφιλοσοφημένων ἔχομεν. διὰ τί ὃὲ ἐπ’ αὐτοῦ ἰδίως ἐπεσημήνατο, 

ὡς πολλὴν τοῖς τὰ μόρια τοπικῶς χωρίζουσι παρέξει ἀπορίαν, εἴ γε ταὐτὸν 

εἴη ἑνὶ τῶν ἄλλων τῷ ὑποχειμένῳ δηλαδή (ὅτι γὰρ τῷ εἶναι διαφέρει καὶ 
νῦν εἴρηται) εἴτε πάντων χαὶ αὐτό ἐστιν ἕτερον ὡς ἴδιόν τι μόριον μεγέϑους; 

25 ἢ διότι πολλὴν μὲν χοινωνίαν πρὸς τὸ αἰσϑητιχὸν ἐμφαίνει, ἐπειδὴ χατὰ 

τύπους ἀεὶ μεριστοὺς χαὶ τοῖς αἰσϑητοῖς ὁμοίους ἐνεργεῖ, καὶ ἐπειδήπερ 45 

σωματοειδής ἐστι χαὶ ἣ φαντασία γνῶσις, διὰ τοῦτο ταὐτὸν ἄν εἴη τῷ 
ὑποχειμένῳ τῷ αἰσϑητιχῷ τὸ φανταστιχόν, ὡς χαὶ αὐτῷ μᾶλλον ἐδόχει" 
ἐπειδὴ δὲ οὐχέτι παρόντων ἐδεῖτο τῶν αἰσϑητῶν πάντως μετὰ τὴν πρώτην 

80 χίνησιν πρὸς τὴν γνωστιχὴν αὐτῶν ἐνέργειαν, ἀλλὰ χαὶ πολὺ ἔχει τὸ ἐφ’ 

ἡμῖν, ὅταν αὐτὴν προβάλλειν ἐθέλωμεν, ταύτῃ χοινωνίαν πολλὴν πρὸς τὴν 

λογικὴν δύναμιν ἐμφαίνει. ἔχει δὲ χαὶ τὸ μέσον δόξης te χαὶ αἰσϑήσεως, 
χαϑ᾽ ὃ χαὶ ὁ Πλάτων ἐν συμπλοχῇ τούτων ἀμφοτέρων τὴν φαντασίαν ἐτί- 50 

ϑετο ὡς διὰ τὴν μεσότητα πρὸς ἑχατέραν χοινωνοῦσαν. εἰχότως οὖν ἄπορον 
35 γίνεται τοῖς μὴ αὐτόϑεν πάντα δι᾿ ἀλλήλων χωρεῖν τὰ μόρια τῆς ψυχῆς 

βουλομένοις, ἀλλὰ τοπιχῶς διϊστῶσι, πότερον χαὶ τοῦτο ἀπὸ αἰσϑήσεώς τε 
χαὶ δόξης διέστηκεν, ἢ ὁποτερῳοῦν αὐτῶν τῷ ὑποχειμένῳ͵ ταὐτὸν τυγχάνει 

ὄν. τὸ γὰρ ὀρεχτιχὸν ἐναργῶς τῷ λόγῳ ἐστὶν ἕτερον, ὡς χαὶ ἣ ἐνέργεια 

αὐτοῦ δηλοῖ χαὶ ἢ τῶν ἐνεργειῶν ἀποδοτιχὴ δύναμις" διὸ χαὶ | πρόσχειται 81ν 

40 τῷ λόγῳ ἣ δύναμις. οὔτε Yap τῷ γνωστιχῷ ταὐτόν, οὐχ ὃν χριτικὸν 7 
ὀρεχτιχόν, οὔτε τῷ ϑρεπτιχῷ᾽ τοῦτο μὲν γὰρ οὐδαμῶς γνωστιχόν, τὸ δὲ 

6 πρότερον p. 187, 28 15 εἶναι om. A 20 ἀνωτέρω cap. ὃ 33 Πλάτων] Soph. 47 

p. 264A 
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ὀρεχτιχὸν πάντως μετὰ γνώσεως. χαὶ ὡμολογημένως τοῦτο οὐ χεχώρισται 81: 
τῷ ὑποχειμένῳ οὔτε τοῦ λόγου οὔτε τοῦ pavtactixod. χαὶ γὰρ ἐν τῷ ο 

2 

λόγῳ ἔστι τις ὄρεξις ἣ βούλησις, χαὶ ἐν τῷ φανταστιχῷ ¥ ϑυμοειδής τε 

χαὶ ἐπιϑυμητιχή. οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ἄνευ γνώσεως, ὡς εἴρηται, ὀρέγεσθαι" ὅ 

5 διὸ γνώσει τινὶ πάντως συνυπάρχει. ἄτοπον οὖν χαλῶς ἀποφαίνεται τὸ 
διασπᾶν τὸ ὀρεχτιχὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων. ἐναργῶς γὰρ τοῖς γνωστιχοῖς συνυφί- 
σταται, ὃ δὲ ϑυμὸς χαὶ ἢ ἐπιϑυμία καὶ αὐτόϑεν εἰσὶν ὀρέξεις. ual αὐτὸ 
δὲ τὸ χινητιχὸν τῆς ψυχῆς τοῖς οὕτω χωρίζουσι τὰ τῆς ψυχῆς μόρια ἀπο- 

ρίαν παρέχεται. χαϑάπερ γὰρ τὸ ὀρεχτιχὸν ἔν τε τῷ λόγῳ χαὶ ἐν τῇ. 

10 φαντασίᾳ ἐφαίνετο, οὕτω χαὶ τὸ χινητικόν, OpexTixoy ὃν μετὰ γνώσεως, ὡς 

ἐρεῖ, λογικὸν ἔσται ἢ φανταστιχὸν μετὰ τῆς συστοίχου ἑαυτῷ γνώσεως ἕχά- 10 
τερον ὥστε ἄτοπον τὸ χωρίζειν ὡς ἐπὶ τῶν μεγεϑῶν. οὐχὶ δὲ τί τὸ 

χινοῦν τὸ ζῷον, ἀλλὰ τί τὸ χινοῦν χατὰ τόπον τὸ ζῷον. ἐπειδὴ δὲ 

οὐχὶ φυσικῆς ἁπλῶς χινήσεως, οἵα ἢ τοῦ πυρός, τὴν αἰτίαν νῦν ζητοῦμεν, 
15 ἀλλὰ τῆς x28 ὁρμήν, ἦτις ἐν τοῖς ζῴοις, τὸ χατὰ τόπον δὴ ζητῶν χινη- 

τιχόν, χαὶ χατ᾽ ἄλλας χινήσεις εἶναι χινητικὸν ἐφεξῆς ἐπήγαγεν, ἵνα καὶ 

ὀρϑὴ qf κατὰ τόπον ἐπὶ τοῦ χινητιχοῦ τῆς ψυχῆς προσϑήχη.- ἔστι γάρ 

τι χαὶ ἄλλο οὐ μόνον οἷον τὸ φυσιχῶς χινοῦν, ἀλλὰ xal τὸ χατὰ ζωήν 15 

τινα ἑτέραν τὴν φυτιχὴν καλουμένην, ϑρεπτικὴν οὖσαν χαὶ αὐξητιχὴν χαὶ 
20 γεννητικήν᾽ χινήσεις δὲ χαὶ αὗται ζωτικαί, τὸ τρέφεσϑαι χαὶ αὔξεσϑαι χαὶ 

γεννᾶν. ὧν αἰτία ποιητικὴ ἢ φυτική, ὡς εἴρηται, ζωή, ἐπειδὴ καὶ μόνοις 

χαὶ πᾶσι τοῖς ταύτην ἔχουσιν at τοιαῦται ἕπονται χινήσεις. ἐν δὲ τοῖς Περὶ 

υνήμης χαὶ ὕπνου, χαὶ ἐν τῷ Περὶ ἀναπνοῆς τε χαὶ ἐχπνοῆς οἰχείαν δρίζει 

δύναμιν τὴν χαὶ τούτων, χινήσεων τινῶν οὐσῶν, ποιητιχήν, ζωτιχῶν μὲν χαὶ 20 

25 αὐτῶν ὑπαρχουσῶν, οὔτε δὲ τῇ φυτικῇ οἰχείων (οὐ γὰρ χαϑεύδει τὰ φυτὰ 

οὔτε αἰσϑάνεται οὔτε δηλονότι ἀναπνεῖ ἢ ἐχπνεῖ) οὔτε ἁπλῶς τῇ ὡς ζῴου 

ψυχῇ; εἰ μὴ ἄρα 6 ὕπνος ual ἢ ἐγρήγορσις. δοχεῖ γὰρ τὰ ϑνητὰ πάντα, 

ὡς ἐν ἄλλοις βούλεται, εἰ χαὶ μὴ πάντα ὦπταί ποτε χαϑεύδοντα, ἀλλ᾽ 

ὅπὸ τοῦ λόγου γνωρίζεσϑαι ὡς ὕπνου ποτὲ μετέχοντα διὰ τὸ ἐνδεὲς τῆς 

80 ϑνητοειδοῦς ζωῆς, ἀναπαύσεώς ποτε δεομένης καὶ οὐχ ἐξαρχούσης ἀδια- 

λείπτως τῇ αἰσϑήσει χρῆσϑαι. ἢ μέντοι ἀναπνοὴ χαὶ ἐχπνοὴ οὐ πᾶσιν 2% 

ὑπάρχουσα, ἀλλὰ μόνοις τοῖς πνεύμονα ἔχουσιν, ἴδιος ἂν εἴη ἄλλης τινὸς 
ζωῆς μεριχωτέρας παρὰ τὴν κοινὴν τῶν ζῴων πάντων ψυχήν. ὥστε χαλῶς 

εἴρηται τὸ καὶ ταῦτα πολλὴν ἔχειν ἀπορίαν. οὐ γὰρ ῥάδιον ἀποδοῦναι ποία 
35 τις ἢ τούτων τῶν χινήσεων αἰτία ζωή. οὔτε γὰρ ἢ χατὰ τόπον (χινοῦσαλ), 

ἐπεὶ μηδὲ χατὰ τόπον χινεῖται τὰ αἰσϑανόμενα ἢ χαϑεύδοντα ἢ ἀναπνέοντα 

χαὶ ἐχπνέοντα, ὅτι μηδὲ ὅλα τὸν τόπον ἀμείβει, ὅπερ ἦν τῆς χατὰ τόπον 
χινήσεως ἴδιον, οὔτε ἢ φυτιχή᾽ ἐχεῖνα γὰρ οὐδ᾽ ὅλως xa? ὁρμήν, dva- 80 

πνοὴ δὲ χαὶ ἐχπνοὴ χαὶ ὅπνος χαὶ ἐγρήγορσις ἔχουσι μέν τι nat ἄναγχαῖον, 

40 ἔχουσι δὲ χαὶ τὸ xa ὁρμήν" ἐπέχομεν οὖν ἐνίοτε χαὶ ἐπιτείνομεν χατὰ 

τὴν ἐν ἡμῖν ὁρμήν. 

12 ante μεγεϑῶν add. χωριστῶν At 13 χατὰ τόπον om. A 22 ἐν τοῖς Περὶ μνήμης 

χαὶ ὕπνου p. 452a 4ἀδθ8 23 ἐν τῷ Περὶ ἀναπνοῆς 21 p. 480 28 ἐν ἄλλοις] de Somno 

et Vig. 1 p. 454420 544. 35 χινοῦσα addidi 

LOE 
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. 9. 482018 ᾿Αλλὰ περὶ τῆς κατὰ τόπον χινήσεως, τί TO χινοῦν τὸ 81» 
~ ‘ ‘\ , / ζῷον τὴν πορευτιχὴν χίνησιν, σχεπτέον. 

Πολλὴ ἡμῖν ἢ σαφήνεια χαὶ ἣ εὐπορία ἐν ταῖς ζητήσεσι περιγίνεται 37 
ἐχ τῆς τῶν ἀντιχειμένων παραϑέσεως. καὶ νῦν χρῆται ὃ φιλόσοφος, 

5 τίνες αἱ μὴ χινοῦσαι χατὰ τόπον ζωαὶ προεχτιϑέμενος, ἵνα ἐχ τῆς πρὸς 

ταύτας παραβολῆς ῥᾷον τὴν κινοῦσαν χατὰ τόπον εὕρωμεν, ἣν δὴ πορευ- 
τιχὴν ἔφη ὡς οὐχ ἁπλῶς ᾿οὖσαν τοπικήν, ἀλλὰ ζωτιχῶς τοπικήν" τὸ γὰρ 40 
πορεύεσϑαι pel’ ὁρμῆς. χαὶ τέως ὅτι οὐχ ἣ φυτικὴ ψυχὴ χινεῖ κατὰ 
τόπον ἐπιδείχνυσι, τὴν πορευτικὴν βουλόμενος χίνησιν ἕνεκά του πάντως γί- 

10 νεσϑαι’ οὐχ ὡς τῆς αὐξήσεως 7 τῆς ϑρέψεως μὴ ἕνεχά tov γινομένων 
(πρός τι γὰρ τέλος πᾶσα χίνησις ἢ χατὰ φύσιν φέρει), ἀλλ᾽ ἣ τὸ ὅλον 
τοῦτο συναπτέον, ὡς ἕνεχα tov ἢ πορεία γίνεται χαὶ 7 μετὰ φαντασίας 
ἢ ὀρέξεως, ἵνα μὴ ἰδίᾳ τὸ ἕνεχά tov χατηγορῶμεν τῆς πορείας, ἀλλὰ τὸ 45 

ὅλον τοῦτο ἕνεχά τοῦ μετὰ φαντασίας 7 ὀρέξεως, ἢ εἰ τοῦτο βίαιον δοχεῖ 
15 διὰ τὸν χαὶ σύνδεσμον παρεμβεβλημένον ἐν τῷ καὶ ἡ μετὰ φαντασίας 

(δοχεῖ γὰρ ὃ σύνδεσμος οὗτος ἀφορμὴν ἑτέρου παρέχεσϑαι ἐπιχειρήματος), 
\ g a αὐτὸ τὸ ἕνεχά tov νῦν οὕτως ἀχουστέον, ὡς γνωστιχῶς διοριζόμενον ἀπὸ 

τοῦ οὗ ἕνεχα, ἵνα τὸ πορευόμενον τὸ τέλος προφαντασϑὲν ἢ νοῆσαν ὡς 

ἕνεχά τοῦ τὴν πρὸς αὐτὸ χίνησιν παραλαμβάνῃ. τὸ δὴ οὕτως ἕνεχά tov 
20 oby ὑπάρξει τοῖς φυτιχῶς χινουμένοις πάντως" χαὶ ἔσται ἡμῖν ἕτερον ἐπι- 50 

χείρημα τὸ χαὶ ἣ μετὰ φαντασίας F ὀρέξεώς ἐστιν. 7 δὲ ἀντίϑεσις 
δοχεῖ μοι οὐχ ἁπλῶς γνώσεως χαὶ ὀρέξεως εἶναι, διότι γνωστιχὸν ὄνομα 7 
φαντασία (πάντως γὰρ χαὶ ὀρεχτιχὸν χαὶ γνωστιχὸν τὸ χινοῦν), ἀλλὰ τῆς 

ὀρέξεώς μοι δοχεῖ εἶναι διαίρεσις, ἢ φανταστιχῆς οὔσης, ὅπερ δηλοῖ τὸ μετὰ 

25 φαντασίας, ἢ λογικῆς, ὡς ἐπὶ τῶν χατὰ διάνοιαν χαὶ λόγον χινουμένων, διὰ 

βουλήσεως ἅμα χαὶ λογιχῆς γνώσεως χἀχείνων χινουμένων χαὶ οὐχέτι φαν- 
Taste, ἑπομένων. | σαφῶς γὰρ xal αὐτὸς ἐπήγαγε μηδὲν χινεῖσϑαι μὴ ὀρεγό- 82: 
μενον ὥστε χαὶ τὸ μετὰ φαντασίας χινούμενον ὀρεγόμενον χινεῖται. οὐχοῦν 
χαὶ εὐλαὶ χαὶ χάμπαι χινοῦνται οὔπω ἔχουσαι τὸ ὀρεχτὸν παρόν, ἀλλ᾽ ἵνα 

80 τύχωσιν αὐτοῦ. εἰ δὲ τοῦτο, χαὶ προφαντάζονται αὐτό, ἵνα χαὶ ὀρεχϑῶσιν- 

οὐ γὰρ αἰσϑάνονται μήπω παρόντος" ἀλλὰ διὰ τὸ ἀόριστον αὐτῶν τῆς φαν- 
τασίας πολλαχοῦ χαὶ ὃ ̓ Αριστοτέλης χαὶ ἐν τούτοις 6 φιλόσοφος Πλούταρχος 5 
οὐχ ἀξιοῖ φαντασίαν τοῖς τοιούτοις ἀποδιδόναι ζῴοις, τὸ τῆς φαντασίας ὄνομα 
οὐχ ἐπὶ τῆς ὡρισμένης μόνης φέρων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς διδάσχεσϑαι δυνα- 

80 μένης. διὸ οὐδὲ τὴν μέλιτταν λέγει ὁ ̓ Αριστοτέλης ἔχειν φαντασίαν, χαίτοι 
ὡρισμένην ἔχουσαν. οὐδὲν γάρ, φησί, μὴ ὀρεγόμενον ἢ φεῦγον χι- 
γεῖται, ὄρεξιν νῦν τὴν ὡς διωχτοῦ μόνου προσαγορεύων, ἐπεὶ καὶ ἣ τοῦ 

Ὑ 

φευχτοῦ ἀποστροφὴ ὄρεξίς τίς ἐστιν αὐτὸ τοῦτο φυγεῖν ἐφιεμένη. τὸ δὲ 10 Ἢ“ 

> ? Ἃ / / Ὁ » ~ > ἀλλ᾽ 7 βίᾳ πρόσχειται, ἐπειδὴ ἔνια τῶν ζῴων ἀχουσίως ἑλχόμενα χαὶ od 
Qo 2 \ ΡΣ) ~ ~ a ~ ~ 

40 xa" ὁρμὴν ἰδίαν χινεῖται. τοῦ δὲ αὐτοῦ δειχτιχὸν τοῦ μὴ Thy φυτιχὴν 
\ ΄ ~ ΄ » ζωὴν αἰτίαν εἶναι τῆς κατὰ τόπον χινήσεως xal τὸ τὰ φυτὰ μὴ ἔχειν ὄργανα 

20 post ἕτερον add. οὕτως ἕνεχά του A! 
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πορευτιχά. οἰχεῖα γὰρ ἀεὶ ταῖς δυνάμεσιν ἀποδίδοται ὄργανα" ὥστε et ἣ 82: 

φυτιχὴ ζωὴ κινητιχὴ χατὰ τόπον ἦν δύναμις, εἶχεν ἂν χαὶ ὄργανα προσή- 
χοντα τῇ δυνάμει. ἐπεὶ οὖν οὐχ ἔχει (οὔτε γὰρ xa ὅλον οὔτε χατὰ μόρια 
πέφυχε χινεῖσϑαι), δῆλον ὡς οὐδὲ ἢ οἰκεία αὐτῶν ζωὴ χινητιχὴν τοιαύτην 15 
ἕξει δύναμιν: οὐ γὰρ ἄν ἐνέλειψεν ἐπὶ ὅλου γένους 7 φύσις, ὡς παρὰ 

fd > ~ \ Υ ἀλλ U4 Στ τος ΤᾺ \ See, 58 / e.\ , \ φύσιν αὐτοῖς τὰ ὄργανα ἐλλείπειν. εἰ δέ τις τὴν αἰτίαν ζητοίη, διὰ τί τὰ 
Χ > ~ \ , ~~ 2 ΄ ? We Ξ wa 

φυτὰ οὐ δεῖται χατὰ τόπον χινεῖσϑαι, ἐπειδή. φησιν ᾿Αριστοτέλης, τῇ γῇ 
~ ΄ > » - 

ἐρριζωμένα ἔχει παροῦσαν ἀεὶ τὴν τροφήν. τί οὖν ἄρα ἐπὶ τῶν τελειότερον 

ζώντων οὐχὶ μᾶλλον ἣ φύσις τοῦτο ἐπετήδευσεν τὸ ἀπραγμόνως χαὶ ἄνευ 
χινήσεως τρέφεσϑαι; διότι, φήσω, τελειοτέραν ἔχει ζωὴν καὶ οὐχὶ χατὰ τὸ 

τρέφεσϑαι μόνον ἀφοριζομένην. ἀλλὰ xual χατὰ ἄλλας αἰσϑητικὰς χαὶ φαν- 20 
\ \ \ ΄ \ bee νι - \ 37259) v \ vv 

ταστιχὰς χαὶ λογιχὰς Cwds, xat αὐτὸ δὴ τοῦτο τὰς em ἄλλα χαὶ ἄλλα 

φερούσας καὶ οἷον πλείω πραττούσας. ταῖς ὃὲ τοιαύταις τὸ μὴ χατέρρι- 
- ΄ A 5 \ N Υ͂ Vv RD PTE! \ > l4 \ 

ζῶσϑαι προσήχει" od yap ἂν πλείω ἔπραττεν 7 ἐπὶ πολλὰ ἐφέρετο. χαὶ 

σχόπει ὅπως ἢ τῆς φυτιχῆς ζωῆς ὡς μὴ χινούσης χατὰ τόπον παράϑεσις 

ἀφορμὰς ἡμῖν πρὸς εὕρεσιν τῆς οὕτω χινούσης παρέσχετο. εἰ γὰρ ἢ φυτιχὴ 

διὰ τοῦτο οὐ χινεῖ, διὰ τὸ μὴ προγινώσχειν τὸ τέλος μηδὲ ὀρεχτιχὴν ἔχειν 2% 
Cory, δῆλον ὡς τῇ χινούσῃ πάντως ὑπάρχειν ταύτας δεῖ τὰς δυνάμεις. 

p. 432019 Ὁμοίως οὐδὲ τὸ αἰσϑητιχόν" πολλὰ γάρ ἐστι τῶν ζῴων, 
ἃ αἴσϑησιν μὲν ἔχει, μόνιμα δέ ἐσ ὶ axty διὰ τέλ now μὲν ἔχει, μόνιμα δέ ἐστι χαὶ ἀχίνητα διὰ τέλους. 

Οὐδὲ τὸ αἰσϑητιχὸν βούλεται ὥσπερ οὐδὲ τὸ φυτιχὸν εἶναι τῆς χαϑ᾽ 32 
΄ \ Y, ΄ τ P) \ ) ~ 4 SEAN ΄ 
ὁρμὴν αἴτιον κινήσεως. ἡ αἰσϑητιχὸν γὰρ τοῦ παρόντος ἐστὶ μόνον γνω- 

4 ~ » ~ 

ριστιχὸν χαὶ οὔτε τοῦ παρῳχηκότος οὔτε τοῦ μέλλοντος " τὸ δὲ φανταστιχὸν 
, ~ ~ ~ ~ ΄ - 

ὅταν ἐναργέστερον τῷ αἰσϑητικῷ παρῇ. ἵνα τῇ μνήμῃ τοῦ προτέρου ἐπὶ 
ζήτησιν τοῦ ὁμοίου φέρηται, χατὰ τοῦτο χινεῖται. εἰ ὃὲ τῷ ὑποχειμένῳ R 

ταὐτὸν τὸ αἰσϑητιχὸν τῷ φανταστιχῷ, ἀμυδρουμένῳ τούτῳ χατὰ φύσιν 
συνημυδρῶσϑαι χἀχεῖνο ἀνάγχη. ἐναργὴς δὲ ἐν τοῖς ζῴοις τῆς φαντασίας 

ὕφεσις. ἵνα γὰρ τὴν ἐν τοῖς λογικοῖς ἀφῶμεν νῦν, ἀλλ’ ἢ ἐν τοῖς ἀλόγοις 

ἣ μὲν οἵα χαὶ συνεϑίζεσϑαι ἱχανὴ χαὶ μανθάνειν ὡς ἢ χυνῶν χαὶ ἵππων 

χαὶ ἄρχτων, ἢ δὲ τούτου μὲν ἀπολειπομένη, μνήμην δὲ ὡρισμένην ἔχουσα, 

ὡς μέλισσαι ἐπὶ τὰ συνήϑη ἄνθη xual τοὺς οἰχείους φερόμεναι σίμβλους, 40 

4, δὲ ἀόριστον ἔχουσα μνήμην τοῦ ὀρεχτοῦ ὡς ἣ εὐλῶν ἐπ᾽ οὐδένα χινου- 
μένων ὡρισμένον τόπον, ἢ δὲ οὐδὲ μνήμην ὅλως τοῦ προτέρου οὖσαν, ἀλλ᾽ 

ὡς πρὸς ὀρεχτὸν μόνον ἀποτεινομένη, ὁποία ἢ ἐν ὀστρέοις. εἰ γὰρ χαὶ μὴ 

παρούσης τῆς τροφῆς κέχηνε ποϑοῦντα αὐτήν, εἴη ἂν χαὶ ἐν τούτοις ἀμυδρὰ 

φαντασία ὡς τροφῆς" χάρφους γοῦν ἐμβληϑέντος μύει ὡς διὰ τὴν τροφὴν 

χεχηνὸς τέως. ἀλλὰ καὶ τὸ αἰσϑητιχὸν ἠμύδρωται ἐν αὐτοῖς, ἐναργῶς μὲν 

7 φησὶν cap. 12 p. 43402 15 φυτιχῇς correxi: φυσικῆς Aa 19 post ὁμοίως ex 

Arist. add. δὲ a 25 tod ὁμοίου om. a εἰ δὲ xal τῷ a 27 συνηνυδρῶσϑαι 

scripsi: ἠμυδρῶσϑαι A: ἀμυδρῶσϑαι a 33 τόπον ὡρισμένον a οὖσαν] ἔχουσα a 

36 μύει] μένει a 
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ὡς τῶν χρειττόνων τριῶν ἀπολειπομένοις αἰσϑήσεων, εἰ 6& συναμυδροῦται 88: 
τῇ φαντασίᾳ χαὶ ἣ αἴσϑησις, χαὶ τὸ γευστιχόν τε χαὶ ἅπτιχόν. ἐχεῖνο 45 
τέως ὡμολόγηται, ὅτι οὐχ ἧ αἰσϑητιχὰ πορεύεται τὰ ζῷα: ἢ γὰρ ἂν χαὶ 
τὰ ὄστρεα. ἄτοπον γὰρ μόνα αἰτιᾶσϑαι ὡς μὴ παρόντα αὐτοῖς πορευτιχὰ 

5 ὄργανα, ὡς δυνάμεως μὲν ὑπαρχούσης ἐν αὐτοῖς χινητιχῆς, οὐ χινούσης δὲ 
διὰ τὴν τῶν ὀργάνων ἀπουσίαν. παρὰ φύσιν γὰρ χαὶ ποτὲ χαὶ τισὶν ἢ 
τῶν οἰχείων ταῖς δυνάμεσιν ὀργάνων ἔλλειψις" οὐδὲν δὲ ὅλοις εἴδεσιν ἀιδίοις 

οὖσι χαὶ χατὰ φύσιν ὑφισταμένοις παρὰ φύσιν, εἴ γε τῷ χατὰ φύσιν τὸ 50 
παρὰ φύσιν ἐναντίον. ἐν οἷς οὖν μὴ τέλεον τὸ χατὰ φύσιν" ἐν δὲ τοῖς ὅλοις 

10 χαὶ ἀιδίοις πάντῃ χαὶ τέλεον. διὸ. οὔτε περιττόν τι ἐν τοῖς ὅλοις γίνεται 

οὔτε ἐλλείπει τι τῶν ἀναγχαίων. πλήν. φησίν, ἐν τοῖς πηρώμασι χαὶ 

ἀτελέσιν, ὡς ἐν τούτοις ἐλλειπούσης τῆς φύσεως εἰς τὸ τὰ ἀναγχαῖα πάντως 
ἀποδιδόναι. ἐν μὲν οὖν τοῖς πηρώμασιν οὐ ϑαυμαστόν" πηροῦται γὰρ οὐ 
τὰ ὅλα εἴδη, ἀλλὰ ποτὲ χαὶ τινὰ τῶν ὑπὸ τὰ εἴδη ἀτόμων, ἐν οἷς οὐχ ϑν 

18 ἔστι τὸ χατὰ φύσιν τέλεον, ἀλλά πως χαὶ τὸ παρὰ φύσιν αὐτοῖς παρυ- 
φίσταται. διὸ χαὶ φϑαρτὰ δυνάμει, ἐξ ἀρχῆς obx ὄντα ἅπερ ἐστί. τὰ δὲ 
ἀτελῆ, ὡς ἔστιν ἐχ τῶν παρ᾽ αὐτῷ ἑτέρωϑι λεγομένων τεχμήρασϑαι, φαί- 
νεται χαὶ ἐπὶ ὅλα διατείνων εἴδη, ὅσα wh πάσας ἔχει τὰς αἰσϑήσεις, ὡς ἢ 
ἀσπάλαξ χαὶ πορφύρα, xdv ἢ πορευτιχά. πῶς οὖν ἐν τοῖς ὅλοις εἴδεσι τὸ 

20 παρὰ φύσιν; τὸ γὰρ ἐλλιπὲς παρὰ, φύσιν. ἢ τὸ ἀτελές, ὡς χαὶ ἤδη εἴς 5 
ρηται, τὸ μὲν λέγεται ὡς πρὸς τὸ εἶδος, ὥσπερ τὸν τυφλόν φαμεν ἀτελῆ 

πρὸς αὐτὸ τὸ ἀνθρώπειον ἀποβλέποντες εἶδος ὄμμασι χρώμενον, τὸ ὃὲ ὡς 
πρὸς τὸ γένος τὸ προσεχές, ὅτε χαὶ τὸ εἶδος ἀτελές φαμεν τὸ χατά τι 
ἐλλεῖπον ὧν τὸ προσεχὲς γένος πέφυχεν ἔχειν. οὕτω γὰρ τὴν ἀσπάλαχα 

25 ἀτελῇ λέγομεν πρὸς τὸ πορευτιχὸν ἀποβλέποντες τῶν ζῴων γένος, ἐν ᾧ 
πέφυχε vat ἣ ὀπτιχὴ ὑπάρχειν δύναμις. ἐλλείπουσα οὖν ταύτης ἣ ἀσπάλαξ 10 
ἀτελὴς ὡς πρὸς τὸ γένος λέγεται, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τοῦ εἴδους: πεφυκότος μὲν 
ἔχειν, ph ἔχοντος δέ. τὸ γὰρ πορευτικὸν ἐπεφύχει, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸ ἴδιον τῆς 
ἀσπάλαχος εἶδος, ἐπεὶ ὡς πρὸς τὸ οἰχεῖον εἶδος τελεία ἅπασα ἀσπάλαξ ἣ 

80 μόνων ὀμμάτων ἐστερημένη. οὕτω γοῦν χαὶ τὰ ὄστρεα τέλεια δείχνυσιν ὃ 
᾿Αριστοτέλης " τέλεια γὰρ τὰ τοιαῦτά φησι τῶν ζῴων. xal τοῦτο ὑπέμνησε 
διὰ τῆς ἀχμῆς τε χαὶ φϑίσεως καὶ γεννήσεως, αἵτινες χινήσεις εἰσὶν ὑπὸ 
τῆς φυτιχῆς ἐνδιδόμεναι ζωῆς" ἃς ἔχοντα xat τὰ τοιαῦτα ζῷα οὐχ ἂν τοῦ 15 

xara φύσιν ἔχειν ἐλλείποι " τὸ γὰρ χατὰ φύσιν χαὶ παρὰ φύσιν μάλιστα εἰς 
35 τὴν φυτιχὴν ἀποβλέποντες ζωὴν χρίνομεν. ὅτι γὰρ χαὶ ζῷα, δηλοῖ αἴσϑησίν 

τινα ἔχοντα χαὶ τὰ ὄστρεα. πολλῷ δὴ οὖν μειζόνως τέλειον ἔσται καὶ 
τὸ τῆς ἀσπάλαχος εἶδος ὡς χαὶ πορευτιχὸν χαὶ πλείοσι χρώμενον αἰσϑήσεσιν, 
ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὸ ὅλον γένος τὸ πορευτιχὸν παραβαλλόμενον ἀτελὲς λέγεται. 

ἀχμὴν μὲν οὖν χαὶ φϑίσιν ὡμολογημένως ἔχει χαὶ τὰ ὄστρεα, τὸ δὲ γεννη- 3 
40 τιχὸν οὐ δοχεῖ, εἰ μὴ ἄρα, ὡς χαὶ τῶν φυτῶν ἔνια οὐ τῷ χαρποφορεῖν 

2 χαὶ (ante τὸ) scripsi: χατὰ Aa 10 οὔτε scripsi: οὐδὲ Aa 14 εἴδη (post ὅλα) 

correxi: ἤδη Aa 17 λεγομένων ἑτέρωϑι a 18 Gtatelvovta a 20 ἐλλειπὲς a 

29 εἶδος (post olxetov) om. a 
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5 a! ~ > ΄ 43. \ , v. ao \ \ ~ ἀλλὰ τοῖς ἀπομεριζομένοις χλάδοις τὸ γόνιμον ἔχει, οὕτω xat τὰ τοιαῦτα S2v 
τῶν ζῴων ὑγρότητί τινι ἀφιεμένῃ ἀπ᾿ αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν ὁμοίων γέννησιν 
ἐπιτηδείαν ἀποτελεῖ τὴν δεχομένην γῆν εἰ μὴ ἄρα χαὶ γόνιμα μέν. οὐ 

΄ ΦΧ ~ ¢ 7 σ ~ 4 ke ff ΄ > ) πάντως 6& τοῦ ὁμοίου, ὥσπερ μυῖα λέγεται σχωλήχων εἶναι γεννητιχή, ἀλλ 
οὐχὶ μυιῶν. συμπεραίνεται οὖν χαλῶς, ὡς εἴχεν ἂν χαὶ τὰ ὀργανιχὰ 
μέρη τῆς πορείας, πρὸς τὴν λέξιν ἀποδιδοὺς τὸ συμπέρασμα τὴν εἰ οὖν 9ὅ 
ἣ φύσις μήτε ποιεῖ μάτην μηδὲν μήτε ἀπολείπει τῶν ἀναγχαίων.᾽ 
ἐν γὰρ τῷ μέσῳ ὑπομνήσας, ὅτι τέλεια χατὰ φύσιν χαὶ τὰ τοιαῦτα, ὡς 

\ ~ 93 eV ~ o 3 ΄ διὰ μαχροῦ ἀποδιδοὺς τῷ ὥστε ἐχρήσατο. 

p. 432026 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ λογιστιχὸν χαὶ ὃ χαλούμενος νοῦς 

ἐστιν ὃ χινῶν. 

Καὶ τὸ νοητιχὸν τῆς ψυχῆς λέγεται μὴ χινεῖν, οὐχ ὡς τὸ φυτιχόν, 87 
5 3 e Ἁ l4 7 ~ ~ 5 \ 5 ~ \ ~ Sah ξ 

ἀλλ᾽ ὡς μὴ μόνον χύριον τοῦ χινεῖσϑαι. οὐ γὰρ ἀρχεῖ τὸ νοεῖν οὐδὲ ἣ 
~ A ὦ ΟΝ ἈΝ κί ἢ » Pa) A) vy ae Q) ΄ 

τοῦ νοῦ Ἰνῶσίς τε χαὶ ἢ βούλησις, dv μὴ καὶ ἣ σωματοειδὴς συγχινήσῃ 
ing / > ~ ~ ~ 

ὄρεξις. ἀλλ᾽ οὐδὲ αὕτη μόνη ἐπὶ τῶν λογικῶν ἀρχεῖ, ἐὰν μὴ καὶ 6 λόγος 
> ~ \ ey 5 ΄ - 2 ~ τὶ \ ~ Ὑ \ ἐνδῷ. μὴ οὖν τις ἀπορείτω, πῶς ἐνταῦϑα μὲν μὴ χινεῖν εἴρηται τὸ 40 

, σ΄ δὲ \ SN \ τὰ > ἐξ ~ Ἴλε 2 00 νοητιχόν, ὕστερον δὲ χαὶ αὐτὸ μετὰ τῆς ὀρέξεως χινεῖν βούλεται. ἐνταῦϑα 
μὲν γὰρ ὡς μὴ τὸ ὅλον ἔχον χῦρος οὕτω λέγεται μὴ χινεῖν, ἐχεῖ δὲ ὡς 

~ X Ἃ Νὴ y (hey 9.\ ~ i > / e v 

χινοῦν μὲν ὃν σὺν ἄλλῳ δέ" διὸ συμφωνεῖ ταῦτα ἐχείνοις. ὃ μὲν οὖν 

ϑεωρητικὸς οὐδὲ ὅλως χινεῖ ὡς ϑεωρητιχός περὶ γὰρ τὸ ἀληϑὲς καὶ ψεῦδος 
e ~ 5 ? 5 \ ΄ 2 > δ > \ \ / \ ὃ τοιοῦτος, ἀλλ᾽ οὐ περὶ πραχτά, ἐν οἷς τὸ διωχτὸν καὶ φευχτόν, πρὸς ἃ 
nar ἐξ ὧν ἣ χατὰ φύσιν χίνησις. 6 δὲ τὰ πραχτὰ ἐπισχοπούμενος χαὶ διὰ 

τοῦτο χαὶ τὸ φευχτὸν χαὶ διωχτὸν ϑεωρῶν βούλεται μὲν. ἐνίοτε ἢ χινεῖν ἢ 45 
ἠρεμίζειν τὸ ζῷον οὐδετέρου δέ ἐστι μόνος χύριος, ἀλλὰ χαὶ ἠρεμεῖν. ἐπι- 

τρέποντος τοῦ νοῦ χινεῖται φέρε ἣ χαρδία ἐν τοῖς φοβεροῖς χαὶ τὰ γεννητιχὰ 
μόρια ἐν ταῖς τῶν ἀφροδισιαστιχῶν ἡδονῶν ἐννοίαις, χαὶ ἀνάπαλιν τ ΠΣ π᾿ 
ἐπιτρέποντος χαὶ φεύγειν οὐ χινεῖται τὸ ζῷον οὐδὲ φεύγει, ὡς ἔχει 

τῶν ἀχρατῶν, eva μαχομένων τοῦ τε νοῦ χαὶ τῆς ἐπιϑυμίας oe 
ἐπιϑυμία τοιοῦτοι γὰρ ot ἀχρατεῖς. ὥστε οὐ τὸ ὅλον χύριος ὧν τῆς τοῦ 50 
ζῴου χινήσεως. ἐπεὶ χαὶ ot τὰς τέχνας ἔχοντες χαὶ βουλόμενοι χατὰ τὸν 

λόγον mesa τῇ οὐ ὑπὸ πάϑους ἐνίοτε εἴργονται ὡς οὐδὲ αὐτοὶ χατὰ 

τ fa 

τὸν λόγον ὄντες μόνον τῆς ἐὐερΊΕιας ὙΠ τὸ ὃὲ ὡς ἑτέρου τινὸς 

ὄντος χυρίου οὐχ ὡς τοῦ ὀρεχτιχοῦ εἴρηται, ἀλλ᾽ ὡς τοῦ συναμφοτέρου, 

χαϑάπερ χαὶ αὐτὸς ἐπιφέρει: οὐδὲ 14 τὴν ὄρεξιν μόνην εἶναι xvptav, χα- 
ϑάπερ οἱ ἐγχρατεῖς δηλοῦσι, ὙΠ eine “νης μὲν χανταῦϑα τῆς ὀρέξεως τος 

τὸν νοῦν,  χρατοῦντος δὲ τοῦ νοῦ διὰ τὸ τοὺς ἐγχρατεῖς τῷ νῷ χαὶ μὴ τῇ 88: 
ἐπιϑυμίᾳ ἀχολουϑεῖν ἣ ὅλως τῇ ἀλόγῳ ὀρέξει. 

‘ 
- 

3 ἐπιτηδείαν scripsi: ἐπὶ τελείαν A: τελείαν ἃ 11 post χινῶν add. νοῦς A 15 αὕτη 

correxi: αὐτὴ Aa 17 ὕστερον cap. 10 βούλεται] λέγεται A! 20 γὰρ] δὲ ἃ 
χαὶ τὸ ψεῦδος ἃ 27 ἐπιστρέφοντος A 29 ὧν] ἐστι a 
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Ρ. 438329 Φαίνεται δέ ye τὰ δύο ταῦτα χινοῦντα, ἣ ὄρεξις ἣ νοῦς, 88: 

εἴ τις τὴν φαντασίαν τιϑείη ὡς νόησίν τινα. 

Ὄρεξιν μὲν νῦν τὴν χαλουμένην ἄλογον προσαγορεύει, νοῦν δὲ ἀμφι- 9 
βόλως ἢ μόνην τὴν λογιχὴν γνῶσιν 7 χαὶ πᾶσαν τὴν ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἐγειρο- 10 

5 μένην, καὶ οὐ μόνον ὅταν ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν τὰ ὄργανα πλήττοιτο, χαϑάπερ 
ἔχει ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως. ὡς χατὰ τοῦτον τὸν λόγον χαὶ τὴν φαντασίαν 
τήν γε λογικὴν νόησίν τινα εἶναι: ἴσως γὰρ ἣ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις δεῖται 
πάντως τῆς ὀργάνου τινὸς πληγῆς πρὸς τὴν οἰχείαν ἐνέργειαν. ἐν δὲ τῷ 

νῷ τῷ χατὰ Tov λόγον περιείληπται χαὶ ἣ βούλησις. ἣ γὰρ φαντασία νῦν 

10 ὡς γνωστιχὴ μόνον ἐνέργεια εἴληπται, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς καὶ ταῖς ἀλόγοις ὀρέξεσι 
σύνδρομος " διὸ χαὶ ὡς τῇ νοήσει νῦν συταττομένη χαὶ ἀντιδιαιρουμένη πρὸς 15 

τὰς ὀρέξεις εἴληπται. ἐν μὲν οὖν ταῖς πρὸς ἄλληλα διαμάχαις τοῦ τε νοη- 

τιχὸῦ χαὶ τοῦ ὀρεχτιχοῦ 7 νοῦς χινεῖ, ὡς ἐπὶ τῶν ἐγχρατῶν, ἢ ὄρεξις, ὡς 
ἐπὶ τῶν ἀχρατῶν" ἐπὶ δέ γε τῶν ἢ τῷ λόγῳ πάντῃ ἑπομένων, ὡς ἐπὶ 

15 τῶν σπουδαίων, ἢ τοῖς πάϑεσιν ὅλων ἐχδεδομένων τὸ συναμφότερόν ἐστι 
τὸ κινητιχόν. χαὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἀχολάστων 6 λόγος ἑπόμενος τῷ πάϑει 

συνεργεῖ, χαὶ ἐπὶ τῶν σωφρόνων ἢ ὄρεξις ἑκουσίως ὑπείχει τῷ λόγῳ. ταῦτα 20 
δὴ χαὶ ὃ ̓ Αριστοτέλης φιλοσοφῶν ἐξ ὑποϑέσεως ἔφη εἴτις τὴν φαντασίαν 
τιϑείη ὡς νόησιν διὰ τὸ ἀμφίβολον. ὡς μὲν γὰρ σωματοειδὴς ζωὴ οὐ 

20 νόησις, ὡς ὃὲ ual ap’ ἑαυτῆς ἐγειρομένη ποτὲ ταύτῃ πρὸς τὸν λόγον 
χοινωνοῦσα λέγεται χαὶ αὐτὴ νόησις. εἰπὼν οὖν 7 ὄρεξιν εἶναι τὴν χινοῦσαν 
7 νοῦν, ἐπειδὴ πολλὰς χινεῖται χινήσεις τὰ ζῷα χατὰ φαντασίαν, τὰ μὲν 

e ἄλογα καὶ χατὰ μόνην αὐτήν, τὰ δὲ λογικά, ὅταν ἢ μὴ ἐνεργῇ ἐν αὐτοῖς ὁ 2% 
λόγος ἢ μὴ χρατῇ τῶν παϑῶν, οἷον ἀπολογεῖται, διὰ τί ἢ νοῦν ἔφη 7} 

25 ὄρεξιν. ἀληϑὴς γὰρ 6 λόγος, ἐὰν χαὶ τὴν φαντασίαν ὡς νοῦν τιϑεῖτο, ἐπεὶ 
τρία εἶναι δεήσει τὰ χινοῦντα, νοῦν φαντασίαν ὄρεξιν, ἐν τῷ νῷ, ὡς εἴρηται, 
χαὶ τῆς βουλήσεως συνειλημμένης. δεῖ δὲ ὑποστίξαντας ἐν τῇ λέξει μετὰ 
τὴν ταῖς φαντασίαις οὕτως ἐπαγαγεῖν χαὶ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις οὐ 
νόησις οὐδὲ λογισμός ἐστιν, ἀλλὰ φαντασία. ἄμφω γὰρ ταῦτα 

80 χινητιχὰ χατὰ τόπον, νοῦς χαὶ ὄρεξις, ἢ ἰδία, ὡς εἴρηται, ἐπὶ τῶν 80 
ἐγχρατῶν χαὶ ἀχρατῶν, ἣ χοινῇ, ὡς ἐπὶ τῶν ἀχολάστων χαὶ σπουδαίων" 
πλὴν ὅτι χαὶ ὅτε ἰδίᾳ τὸ ἕτερον, οὔτε τὸ νοητιχὸν ἄνευ βουλήσεως χινεῖ 
(ὄρεξις δέ τις χαὶ ἢ βούλησις, ἀλλ᾽ οὐχ ἄλογος) οὔτε τὸ ἀλόγως dpextixdy 
ἄνευ φαντασίας, οὐ μόνον ὡς γινωσχούσης, ἀλλὰ χαὶ ὡς συγχατατιϑεμένης 
χαὶ χρατουμένης τῇ ὀρέξει. ἀλλὰ καὶ ὅτε τὸ συναμφότερον χινεῖ, τῷ 29 σι 

ὀρεχτιχῷ ual ὃ νοῦς ἀχολουϑῶν χινεῖ, τῷ οἰχείῳ δηλαδὴ ἐπὶ τῶν σπουδαίων, 
ἐπὶ δὲ τῶν ἀχοχάστων τῷ ἀλόγῳ. διὸ ἐρεῖ ὡς μάλιστα προχρίνων τὸ 3 
ὀρεχτιχὸν εἶναι τὸ χινητιχόν" χἂν γὰρ ἢ μετὰ νοῦ ἢ μετὰ φαντασίας, ἀλλ᾽ 
ἡγούμενον ὅμως χινεῖ. καὶ γὰρ ἐν τοῖς πραχτοῖς τὸ διῶχον ἢ φεῦγον χινεῖ" 

40 τοῦτο δὲ ὀρεχτιχόν. διὸ ual αὐτὸ χινούμενον ὑπὸ τοῦ ὀρεχτοῦ χινεῖ. χινητιχὸν 

1 τὰ om. a et Aristoteles 11 ἀντιδιῃρημένη a 25 τιϑῆται ἃ 29 ἀλλὰ repetit A 
i 1 

99) ΑΣΑ ΤΕΣ Co A ya\ % 9 
v2 οὔτε scripsi: οὐδὲ Aa Ὁ ἐρεῖ ν. p. 291,25 546. 39 πραχτιχοῖς Ala 

EE 
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δὲ τὸ ὀρεχτὸν tod ὀρεχτιχοῦ οὐχ ὡς vod ἢ φαντασίας, ἀλλ᾽ ὡς ὀρεχτικοῦ. 83 
γοῦς δὲ χινεῖ ὁ πραχτιχός. οὗτος γὰρ 6 διώχων ἢ φεύγων, διαφέρων τοῦ 
ϑεωρητιχοῦ τῷ τέλει. τοῦ μὲν γὰρ τέλος τὸ ἀληϑές, τοῦ δὲ τὸ πραχτὸν 40 

ἀγαϑόν" χαὶ τῷ μὲν ἐν τῇ ϑεωρίᾳ τὸ τέλος, τῷ ὃξ μετὰ τὴν χίνησιν. χαὶ af pp Ἢ pra mattis t Ξ. ἐξ | psd St 
~ 2! ~ lA \ σ , ’ὔ Ε > \ > ~ 4 τοῦτο αὐτῷ σημαίνει τὸ ἕνεχαά tov λογίζεσθαι" od yap ἐν τῷ hoytlectar 

τὸ τέλος ὡς ἐν τῷ ϑεωρεῖν, ἀλλὰ χινηϑῆναι δεῖ μετὰ τὸν λογισμόν χαὶ 
\ ~ ¢ 

πὶ τῇ χινήσει τυχεῖν τοῦ τέλους. χαὶ οὐ μόνος ὃ πραχτιχὸς ἕνεχά του, 
~ Ov ΄ \ ~ 
ἑτέρου ὄντος παρὰ tov λογισμὸν tod τέλους, ἀλλὰ χαὶ πᾶσα ὄρεξις" καὶ γὰρ 
Cg σ Ὑ 1, 9° \ Pp ye a , , ε y 

[- ς 9 . 4 9 | [-: ἣ ἄλογος ἕτερον ἔχει τὸ ὀρεχτὸν τοῦ ὀρέγεσϑαι. οὗ yap, φησίν, ἢ ὄρεξις 
(χρὴ δὲ δασῦναι τὸ οὗ, ἵνα δηλοῖ τὸ ὀρεχτόν), τοῦτο, φησίν, ἀρχή ἐστι 45 
τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ, ἐπειδὴ ὀρεχτιχόν τι χαὶ ὃ πραχτιχὸς νοῦς, ὑπὸ δὲ 
τοῦ ὀρεχτοῦ τὸ ὀρεχτιχὸν χινεῖται. χἂν γὰρ ἔνδοϑεν ἐγείρηται, ὡς πρὸς τὸ 
5 \ σ σι \ | eat 4 ς es Plead — a \ Sx 

ὀρεχτὸν ὅμως ἵεται" χαὶ ταύτῃ λέγεται ὑπὸ τοῦ dpextod χινεῖσϑαι. τὸ δὲ 

ἔσχατον τούτου ἀρχὴ τῆς πράξεως, τούτου τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ ἔσχατον 
λέγων, εἰς ὃ χαταλήγει ὃ λογισυὸς 6 πραχτιχός. οἷον εἰ ὀρεχϑείς τις σχέπης 

9 | ‘ \e 

2 wo. > ~ \ / σ =~ 3 \ SOx > ~ ΟΣ 5 Λ PA ἐν χειμῶνι ἐπινοεῖ χαὶ λογίζεται, ὅπερ ὀρεχτὸν ἦν αὐτῷ ὅπως ὀφείλει εἰς 50 

ἔργον ἐχβῆναι, χαὶ λογιζόμενος εὕροι τῶν: ὑποστηριζόντων δεομένην χαὶ cive- 
όντων χαὶ διὰ τοῦτο λίϑων χαὶ πλίνϑων πρὸς τὸ ἀνέχγεσϑαι χγρῴζουσαν" ξ ἀνα 

εὑρίσχει δὲ χαὶ τὰς πλίνϑους χαὶ τοὺς λίϑους ἐπὶ ϑεμελίοις στηριζομένους, 
ce \ ΄ \ ~F 5 ~ > \ Τῷ a x / 

ὡς τὸν πάντα λογισμὸν χαταλῆξαι αὐτῷ εἰς τοὺς ϑεμελίους, ot ἀρχὴ γίνονται 
~ 4 = Ξ ὃ Gd | de , \ γι Ὁ ro ὶ ἥ ai (ὃ τῆς πράξεως. δεῖ γὰρ ϑεμελίους πρὸ πάντων ὑποϑεῖναι καὶ τότε λίϑους 

\ 4 S\ ppt ek ΄ \ ΄ ¢ , ΄ Υ She ΣῈ L4 χαὶ πλίνϑους, χαὶ ἐπὶ τούτοις τὴν σχέπην ὑστάτην ϑέντα ἔχειν τὸ ὀρεχτόν, 

ὅπερ ἦν ἢ σχέπη. 

γ ~ ~ 5 2 ς p. 438.117 Ὥστε εὐλόγως δύο ταῦτα φαίνεται τὰ χινοῦντα, ὄρεξις 88ν 
χαὶ διάνοια πραχτιχή᾽ τὸ ὀρεχτιχὸν γὰρ χινεῖ, καὶ διὰ τοῦτο 

ἢ διάνοια χινεῖ, ὅτι ἀρχὴ ταύτης ἐστὶ τὸ Gpextixav. χαὶ ἣ 
σ φαντασία δὲ ὅταν κινῇ; οὐ χινεῖ ἄνευ ὀρέξεως. 

ND. Av ὧν προχρίνει ὡς χινήσεως μᾶλλον αἴτιον τὸ ὀρεχτιχὸν ὁ ὁ συγχατα- 5 
5 ~ [4 ows i) 4 Ὅν ~ e C ~ SEAN ~. X Pld τιϑέμενον τῇ ὀρέξει αὐτὸ utvet. ὡς ἡγεῖσϑαι det ἐν τῷ χινεῖν τὴν ὄρεξιν 

τοῦ γνωστιχοῦ, χἄν τε νοητιχὸν ᾧ χἄν τε φανταστιχὸν τὸ γνωστιχόν. 

p. 438421 “Ev δή τι τὸ χινοῦν τὸ ὀρεχτιχόν 

Ἤτοι τὸ ὀρεχτόν: διπλῇ γὰρ ἢ γραφή. ὃ μὲν οὖν σχοπὸς εἰς ἕν τὸ 18 

χινοῦν τὴν xa)? ὁρμὴν τοπιχὴν χίνησιν τῶν ζῴων ἀναγαγεῖν τὴν αἰτίαν, 
χαὶ τοῦτο τί ποτέ ἐστιν ἐχφῆναι, χαὶ μὴ εἰς δύο, ὥσπερ ἕως νῦν ἔλεγε, 

5 4 \ \ ἥν If 3 \ \ Vv > σ ~ \ Ψ 

TO TE γνώστιχον χαὶι τὸ OPEXTLXOV, ἀλλὰ χαὶ GAAOW Ets ὃν. las Yap οὐσὴς 20 

~ ? ς A) ~ t ΄ Q \ \ Y. > > / σ 

τῆς xa? ὁρμὴν τῶν ζῴων χινήσεως ἕν χαὶ τὸ αἴτιον ἀπούοτεον" ὥστε 

1 ἀλλ᾽ ὡς ὀρεχτιχοῦ om. A 2 δὲ] yap A 4 ἐν om. a 19 τοὺς λίϑους χαὶ τοὺς 

πλίνϑους ἃ 25 τὸ ὀρεχτιχὸν --- 27 ὀρέξεως repetit a 28 τὸ ὀρεχτιχὸν αἴτιον ἃ 

ante συγχατατιϑέμενον desideratur τὸ γὰρ γνωστιχὸν 32 ἤτοι τὸ ὀρεχτὸν om. ἃ 
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χαὶ ὅταν δύο ἄττα ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ αἰτιώμεθα, xa} ἕν τι χοινὸν τὰ 88: 
δύο νομιστέον ἡμᾶς αἰτιᾶσϑαι, εἰ μέλλοιμεν ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος 
τὴν αἰτίαν ἀποδιδόναι. ὅπερ χαὶ 6 ᾿Αριστοτέλης ἀξιοῖ, εἰ δύο λέγων ἦν 
τὰ χινητιχὰ νοῦς χαὶ ὄρεξις, χατὰ χοινὸν ἄν τι εἶδος ἐχίνουν, 
ς a7 ron Teme σ ΄ 7 οὦ \ \ 5 ae Ὁ \ a7 ὡς δέον τοῦ ἑνὸς ἕν τι πάντως αἰτιᾶσϑαι. χαὶ γὰρ εἰ xat’ ἄλλο μὲν tod, 
χατ᾽ ἄλλο δὲ ἕτερόν τι εἴη αἴτιον τοῦ ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος, ὡς 
ἑνὸς χαὶ ὅλον οὐδέτερον ἔσται. δεῖ οὖν εἶναι τὸ τοῖν δυοῖν αἴτιον περιεχτιχόν, 
ὃ ὡς ὅλον χαὶ ἑνὸς ἔσται τοῦ αἰτιατοῦ αἴτιον. τοῦτο δὴ ζητῶν τὸ ἕν οὐχ 
εἰς ἄλλο τι παρὰ τὸ ὀρεχτιχὸν χαὶ γνωστιχὸν ἄνεισιν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ὀρεχτιχὸν 
αἰτιᾶται ὡς προηγουμένως ὃν χινητιχόν, τοῦ γνωστιχοῦ οὐ προηγουμένως 
5 >] ΄ ~ ~ > “ τὰ \ SX » x σ \ ἀλλ᾽ ὡς συνεργοῦ τῷ ὀρεχτικῷ χινοῦντος, χαὶ οὐδὲ ἄλλως ἢ ὅτε μετὰ 
ὀρέξεως ual ἣ γνῶσις γίνεται, ἵνα χαὶ τὸ γνωστιχὸν χατὰ τὴν ὄρεξιν χινῇ. 
ἢ δὲ ὄρεξις χἂν πάντως μετὰ γνώσεως, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὴν γνῶσιν, χαϑ᾽ 
ἑαυτὴν δὲ διώχει 7 φεύγει χαὶ διὰ τοῦτο χινεῖ. ἐπεὶ οὖν χαὶ ἣ ὄρεξις 

ere \ ~ i SS τρ ~ \ \ lA > \ y ~ ν» 
xa ἑαυτὴν χινεῖ xal ἢ γνῶσις χατὰ thy ὄρεξιν (οὐ yap ἄλλως χινεῖ οὔτε 

lA mal ΄ > \ \ > γᾷ YW. ~ e 7 \ 5} = \ διώχει ἢ φεύγει, εἰ μὴ μετὰ ὀρέξεως ety), χαλῶς ὃ φιλόσοφος τὸ ὀρεχτιχὸν 

ὡς προηγουμένως χινητιχὸν ἀφορίζεται: χαὶ γὰρ ὅτε τὰ δύο αἰτιώμεϑα x x 
διὸ χαὶ ὃ ᾿Αριστοτέλης οὐ χινεῖν λέγει τὸν νοῦν ἄνευ ὀρέξεως, ἐπειδὴ χαὶ 
ς΄ ΄ > ΄ > \ ~ ~ » 5 ~ or. ¢ ~ ΕΣ ΄ 
ἢ βούλησις οἰχεία ἐστὶ τοῦ νοῦ ὄρεξις, οὐ χινεῖ δὲ 6 νοῦς ἄνευ βουλήσεως, 

> ς Ce NN v σ \ ΓΑ ν € ΄, ΄ » 

οἷος ὃ ϑεωρητιχός" 7 δὲ ὄρεξις ὅταν μετὰ φαντασίας ety, ὁποία ἢ ἄλογος 
χαλουμένη, χινεῖ ἄνευ λόγου. τοῦτο τοίνυν δειχτιχὸν τοῦ προηγουμένως 
χινητιχὸν εἶναι τὸ ὀρεχτιχόν, τὸ τὴν γνῶσιν μὲν χωριζομένην τοῦ ὀρεχτικοῦ 

μὴ χινεῖν, τὴν δὲ ὄρεξιν παροῦσαν εἴτε ἐν τῷ λογικῶς γινώσχοντι εἴτε ἐν 
φαντασίᾳ χινεῖν, χατ᾽ αὐτὸ τὸ ὀρεχτιχὸν ἰδίωμα πρὸς τὸ διωχτὸν ἱεμένην 
Ἃ \ 2 \ 5 & ~ δι ς ΄ pS 5 , 5 ~ ΄ 

ἢ τὸ φευχτὸν ἀποστρεφομένην. ταῦτα δὲ ὁρισάμενος διαχρίνει ἐφεξῆς, ποία 
A ~ ~ δ᾽ S 

μὲν ἢ χατὰ τὸν νοῦν γνῶσίς te χαὶ ὄρεξις, ποία δὲ- ἣ χατὰ thy φαντασίαν 
αὐτὴ xa? ἑαυτὴν ἑχατέρα, ὅτι ἢ μὲν ὀρϑὴ ἀεί, ὅταν δηλονότι καϑ’ αὑτὴν 
ἢ ~ ~ 

ἢ χαὶ μὴ ταῖς χείροσι ζωαῖς te χαὶ Ἰνώσεσι συμπλέχηται, ἣ δὲ χαὶ ὀρϑὴ 
χαὶ οὐχ ὀρϑὴ ἢ φανταστιχὴ διὰ τὸ ἀόριστον. εἰ μὲν οὖν ἐν ἀρχῇ τοῦ 

, , ~ ~ 

λόγου τὸ ὀρεχτιχὸν γράφοιτο, σεσαφήνισται χαλῶς, ὅπως ἐστὶ τοῦτο ὡς 
τως ΄ > aX ot 5 \ Y ΄ \ rye eed ΄ ἕν χινητιχόν" εἰ δὲ τὸ ὀρεχτὸν εἴη γεγραμμένον, τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν ληπτέον 
ὀρεχτιχόν, τουτέστι τὸ ἅμα ὃν χαὶ ὀρεχτὸν χαὶ ὀρεχτιχόν. ὡς γὰρ τὸ χατ᾽ 
ἐνέργειαν ἐπιστητὸν ταὐτὸν τῷ ἐπιστημονικῷ χαὶ ἀνάπαλιν, οὕτω χαὶ τὸ 

> , - 

χατ᾽ ἐνέργειαν ὀρεχτιχὸν (χαὶ τὸ dpextdv) ἄμφω ἕν καὶ ταὐτὸν τῷ ὕπο- 
χειμένῳ δεῖ γὰρ ἐγνῶσϑαι τῷ ὀρεχτικῷ τὸ ὀρεχτόν, ἵνα γένηται χατ᾽ 
ἐνέργειαν τὸ ὀρεχτὸν χαὶ ὀρεχτικόν. χαλῶς οὖν συνεπεράνατο ἀεὶ λέγων 
χινεῖν τὸ ὀρεχτόν, χἄν τε τὸ ὀρεχτὸν ἢ χαὶ ἐν ἀρχῇ γεγραμμένον, χἄν 
ΞΞ-Ξ Ἁ > a ba 4 > iN! δ ) > 4 > ΕΣ. μοι Ψ ως τε τὸ ὠρεχτιχὸν, ἐπειδὴ τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν ὀρεχτιχὸν ταὐτὸν τῷ ὀρεχτῷ. 
ΟΝ ot ΣΝ ἋἋ Ε Qn xX 4 , > > f Ἃ \ EP γ, δῶν τὸ OS ὀρεχτὸν ἡ ἀληϑῶς 7 φαινόμενόν ἐστιν ἀγαϑόν, χἄἂν μὴ ἢ. οὐδὲν 

γὰρ ἢ τῶν χαχῶν ἣ τῶν μέσων ἐφετόν, ἀλλὰ μόνως τὸ ἀγαϑόν" χαὶ εἴ τι 
\ 5 [ς . c ~ 

τὸ ἀγαϑὸν ὑποδύεται, ὡς ἀγαϑὸν χαὶ αὐτὸ γίνεται ὀρεχτόν, ὡς πανταχοῦ 

lacunam significavi 34 χαὶ τὸ ὀρεχτὸν addidi 

40 
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χαὶ παρὰ Πλάτωνι ὁμολογεῖται, χαὶ ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους ἐν τοῖς Ἤϑιχοῖς 83v 
παραδέδοται, τοῦ ἀγαϑοῦ πάντα ἐφίεσϑαι λέγοντος. τοῦ μὲν οὖν ἀγαϑοῦ 
τοῦ xat | αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν χαὶ ὃ ϑεωρητικὸς ἐφίεται: ὃ δέ γε πραχτιχὸς 84τ 
χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν 6 ὀρεχτιχὸς τοῦ πραχτοῦ. χοινότερον γὰρ πραχτὸν εἴρηχε 

5 νῦν οὐχὶ τὸ ἀνϑρώποις usvots διωχτὸν χαὶ φευχτόν, ἀλλὰ χαὶ τὸ τοῖς 

ἀλόγοις ζῴοις. ὃ χαὶ ἀφορίζεται ὡς ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν, γενητὸν ὃν 
χαὶ οὐχ ὡσαύτως ἀεὶ éxBaivev’ τὸ γὰρ τοῦ ϑεωρητιχοῦ ἀγαϑὸν ἀναγχαῖον 

\ τό τε χράτιστον. συμπερανάμενος δὲ τὸ προτεϑὲν αὐτῷ πρόβλημα, τί τὸ or 

~ ~ 

χινητικὸν προηγουμένως μόριον τῆς ψυχῆς τῆς χατὰ τόπον τοῖς ζῴοις χι- 
10 νήσεως, ὑπομιμνήσχει πάλιν πολλὰ μὲν τὰ τῆς ψυχῆς εἶναι μόρια, οὐ το- 

πικῶς δὲ ἀλλὰ χατὰ τὰς δυνάμεις διαιρούμενα ὡς τῷ λόγῳ ὄντα διάφορα. 
διὸ χαὶ πλεῖστα συνυπάρχειν δυνατὸν τὰ αὐτὰ ὄντα τῷ ὑποχειμένῳ., κατὰ 
διαφόρους ἐπιβολὰς δυνάμενα πλείω ἐπινοεῖσϑαι, ὥσπερ αὐτὸς ἐμνήσϑη, 
ϑρεπτιχόν, αἰσϑητικόν, νοητιχόν. βουλευτιχόν, ἔτι ὀρεχτιχόν. τὸ 10 

15 γὰρ ϑρεπτιχὸν ὡμολογημένως tod νοητιχοῦ χαὶ βουλευτιχοῦ χαὶ αὐτοῦ γε 

- τοῦ ὀρεχτιχοῦ πλέον διέστηχεν ἢ ἀλλήλων τε τὸ ἐπιϑυμητιχὸν xat ϑυμικὸν 

χαὶ τοῦ λόγου. χοινωνεῖ γὰρ ταῦτα χαὶ ἀλλήλοις χαὶ τῷ λόγῳ χατὰ τὴν 
ὄρεξιν. νοητιχὸν δὲ νῦν τὸ ϑεωρητιχὸν εἶπεν, ἵνα τὸν πραχτιχὸν νοῦν τῷ 
βουλευτιχῷ σημαίνῃ. τὸ δὲ ὀρεχτιχὸν διαφέρει τοῦ βουλευτιχοῦ ὡς χοινό- 

90 τερον διὰ τὸ χαὶ ἄλογόν τι εἶναι ὀρεχτιχόν. δείχνυσιν οὖν διὰ τούτων, ὡς, 15 

εἰ χρὴ τὰ τῇ δυνάμει διεστηχότα μόρια ἐχτίϑεσϑαι, τὰ πλέον διεστηχότα 
ἐχϑετέον μᾶλλον ἣ τὰ ἐγγύς. εἴρηται ὃὲ ὡς προὔχειτο ἐν Πολιτεία τὰ πρὸς 
παιδείαν χρήσιμα μόρια ἐχτίϑεσϑαι- χαὶ διὰ τοῦτο μόνα τὰ τρία παραδέ- 
dwxev, ὥσπερ χαὶ ᾿Αριστοτέλης ἐν tots Ηϑιχοῖς λόγον te χαὶ ὄρεξιν. 

tat ae) ΄ p.433b5 Ἐπειδὴ αἱ ὀρέξεις γίνονται ἐναντίαι ἀλλήλαις. τῷ or 

Μνησϑεὶς ἤδη τῶν ἐγχρατῶν te χαὶ ἀχρατῶν σαφῶς νῦν διορίζεται, 28 
ὡς ἀμφότεροι οὗτοι ἐν διαμάχῃ δύο τινῶν ὀρεχτικῶν συνίστανται, τοῦ μὲν 
ὄντος λογικοῦ τοῦ δὲ ἀλόγου. οἷν χοινὸν ἀμφοῖν τὸ ἁπλῶς ὀρεχτιχόν. οὐχ 30 

ὡς γένος εἰς εἴδη σύστοιχα διαιρούμενον, ἀλλὰ μᾶλλον ὡς τὰ ἀφ᾽ 
80 ἔχον" χρεῖττον γὰρ τὸ τοῦ λόγου ὀρεχτιχὸν τοῦ τῆς ἀλογίας, ὡς 

γωνίαν ἐν αὐτοῖς χαὶ διαφορότητα. πρὶν δ᾽ ἀποδοῦναι πρὸς τὸν ἐπειδὴ σύν- 
Gecpov, ἐν μέσῳ ὑπομιμνήσχει, ἐν τίσι πέφυχεν ἣ διαμάχη γίνεσϑαι, ὅτι 
ἐν ἀνθρώποις, ἐν οἷς συμπέπλεχται ἣ λογικὴ ζωὴ πρὸς τὴν ἄλογον χαὶ 
διαφέρεται πολλάχις πρὸς αὐτὴν χαὶ ἐναντιοῦται. ἐν γὰρ ἀνθρώποις ὃ μὲν 80 

35 λόγος, χρόνου ὧν γνωριστιχός, χαὶ τοῦ μέλλοντος ἔχει συναίσϑησιν, ὥσπερ 
χαὶ τοῦ παρῳχηχότος᾽ ἣ δὲ ἐπιϑυμία, ὥσπερ χαὶ πᾶσα ἢ ἄλογος ζωὴ χρόνου 
οὖσα ἀνεπίγνωστος, οὐ διορίζει τὰ γρονιχὰ μέτρα, ἀλλὰ χἂν πλήττηται ὑπὸ 
τοῦ παρεληλυϑότος, οὐχ ὡς παρεληλυϑὸς αὐτὸ γνωρίζει, ἀλλ᾽ ὡς πάσχουσα 

Ἵ ἐν τοῖς Ἠϑικοῖς] Eth. Nicom. 1 p. 10944 4 πραχτιχὸν A εἴρηται Al 18 ἐπι- 

βουλὰς Α 20 τι] te A 22 εἴρηται v. p. 289, 17 24 ἐν tote Ἠϑιχοῖς] v. p. 289,12 sqq. 
25 ἐπεὶ δὲ a et Aristoteles 91 ἐπεὶ a 
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μόνον Om αὐτοῦ τῇ μνήμῃ τοῦ πάϑους. χαὶ νῦν yap τοῦ παρόντος ἄντι- 84r 
λαμβάνεται οὐχ αὐτῷ τούτῳ ἐφιστάνουσα ὅτι πάρεστιν, ἀλλ᾽ ὡς ὃδρῶντος 

~ 5 

αἰσθανομένη. διότι ὃ μὲν νοῦς τε χαὶ λόγος οὐ πρὸς τὸ παρὸν μόνον ἀλλὰ 
χαὶ πρὸς τὸ μέλλον τείνει τὴν ὄρεξιν, ἢ δὲ ἐπιϑυμία τὸ παρὸν ἀεὶ τίϑεται 
τέλος, οὗ χαὶ αἰσϑάνεται: χαὶ ὃ μὲν λόγος οὐ τοῦ δέος μόνου, ἀλλὰ χαὶ 

~ > Ce) / S vf \ δι ΝΣ ¢ 5} (τὸ Ἃ 3 96 ec 4 τοῦ ἀγαϑοῦ ἀντέχεται (διαχρίνει yap τὸ ἡδὺ ὡς οὐ πᾶν ὃν ἀγαϑόν), ἢ μέντοι 
ἐπιϑυμία χαὶ πρὸς μόνον ὁρᾷ τὸ δύ, ὡς ἀγαϑὸν τοῦτο πάντως ὄν, χαὶ 
πρὸς τὸ παρὸν ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ πρὸς τὸ μέλλον. διὰ τὸ τοῦ χρόνου ἀνεπί- 

γνωστον. ὅταν οὖν τὸ μὲν παρὸν ἡδὺ ἢ, τὸ δὲ μέλλον ἣ ὠφέλιμον ἣ χαὶ 
μειζόνως ἡδύ, ἣ μὲν ἐπιϑυμία τὸ παρὸν ἐπιδιώχει, 6 δὲ λόγος χατὰ φύσιν 
7. \ ‘4 3\ Ex 5 Q/ , leg eps NESS , \ ΄ 

ἔχων τὸ μέλλον, ἐὰν ἡ ἀγαϑόν, μάλιστα. ἅτε γὰρ μὴ διαχρίνουσα τὸ μέλλον 
ay ~ ΄, ε , \ \ er ε c ~ nN NU ἐῶν \ 
ἀπὸ tod παρόντος ἣ ἐπιϑυμία τὸ παρὸν δὺ ὡς ἁπλῶς Ov χαὶ 7Od χαὶ 

ἀγαθὸν ἀποδέχεται. ὡς γὰρ ταὐτόν, ὅπερ 700, τοῦτο χαὶ ὡς ἀγαϑὸν διώχει. 
ταῦτα δὴ ἐν μέσῳ εἰπὼν λοιπὸν ἀποδίδωσι πρὸς τὸν ἐξ ἀρχῆς pydévra 
ἐπειδὴ σύνδεσμον, ὡς 

p. 433010 Εἴδει μὲν ἂν ἕν εἴη τὸ χινοῦν τὸ ὀρεχτικόν, Ff ὀρεχτιχόν, 
πρῶτον δὲ πάντων τὸ ὀρεχτόν (τοῦτο γὰρ χινεῖ οὐ χινούμενον 

~ “ DI ~ 5) ~ \ / \ ~ 

τῷ νοηϑῆναι 7 φαντασϑῆναι), ἀριϑμῷ δὲ πλείω τὰ χινοῦντα. 

Τῷ εἴδει ἕν λέγων τὸ ὀρεχτιχὸν οὐχ ἀχριβῶς, ἀλλ᾽, ὡς εἴρηται, ὡς ἔχει 
τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν. πρὶν δὲ πάλιν ἀποδοῦναι πρὸς τὸ εἴδει μὲν 
ἂν ἕν εἴη “πλείω δὲ τῷ ἀριθμῷ", διότι δύο τὰ ὀρεχτιχὰ χαὶ μαχόμενα 
ἐνίοτε ἀλλήλοις, τό τε λογικὸν καὶ τὸ ἀλόγως ὀρεγόμενον, ἐν μέσῳ ὑπέμνησεν 
ὡς πρὸ τοῦ ὀρεχτιχοῦ τὸ ὀρεχτὸν χινεῖ, ἐπεὶ χαὶ τὸ ὀρεχτιχὸν διὰ τὸ ὀρεχτὸν 

- ν΄ τὰ \ » > \ \ 4 , Ὑ 5) \ \ VS 

χινεῖ. προηγουμένως οὖν TO OPEXTOV, οὐχὶ TO ἔτι δυνάμει ὄν, ἀλλὰ τὸ ἤδη 
2 , ͵ : ~ \ ~ ’ “Ὁ σ \ ol: eld ἐνεργείᾳ γενόμενον" τῷ γὰρ νοηϑῆναι 7 φαντασϑῆναι, ὅτε χαὶ ταὐτόν 

30 
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5 ~ 3 ~ , Nig ἐς / 9 \ \ l4 ~ , 4 

ἐστι τῷ ὀρεχτικῷ χατά ye τὸ Oroxst|wevoy, ἐπεὶ χαὶ τότε τῷ λόγῳ διαφέρον, 84ν 
- προηγεῖται tod ὀρεχτιχοῦ. τὸ γὰρ Spextixdv ὡς τέλους τοῦ ὀρεχτοῦ dy- 

τέχεται. 

δι΄, 2 p.433b13 Ἐπεὶ δέ ἐστι τρία, ἕν μὲν τὸ χινοῦν, δεύτερον δὲ ᾧ 
χινεῖ, τρίτον τὸ χινούμενον, τὸ δὲ χινοῦν διττόν, τὸ μὲν 

αἀχίνητον, τὸ δὲ χινούμενον. 

Β , \ > \ 7 σ \ ~ \ \ \ f ούλεται μὲν διὰ τούτων ὅσα τὰ συντελοῦντα πρὸς THY χατὰ τόπον 
τῶν ζῴων χίνησιν συναγαγεῖν τε χαὶ παραδοῦναι. χαὶ οὗτος ὃ σχοπὸς τοῦ ‘ | ? 
ε = > \ \ ~ ἜΝ ΄ Ὑ C ied ~ ΄ ε \ ς PF 
ITO. ν, ‘ ιν Ψ s ὧχς Ψ eGo =. ῥητοῦ. ἀλλὰ πρὶν τῶν χατὰ μέρος Eyectar, det τῇ λέξει, ὡς καὶ οἱ ey 

γηταὶ ἐφιστάνουσιν, ἐπιστῆσαι, ὡς ἀρξάμενος dx τοῦ ἐπεὶ συνδέσμου ὥς τι 
ἀποδώσων οὐ φαίνεται ἀποδιδούς. ἀλλὰ προσυπαχουστέον ὑποστίξαντας 

μετὰ τὸ ἔστι δὲ τὸ μὲν ἀχίνητον, τὸ δὲ χινούμενον τοῦ τέσσαρα ἂν 

ἐπεὶ ἃ 16 εἴη ἕν ἃ ἡ ὀρεχτικόν om. A 11 χινεῖ xat οὐ ἃ 20 ἐπειδὴ 
ἐπειδὴ δὲ ἃ 30 ante τρίτον add. χαὶ ἔτι ἃ Ol τὸ δὲ χινοῦν χαὶ χινούμενον a 

5 
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εἴη τὰ συντελοῦντα πρὸς τὴν τοιάνδε χίνησιν. ἐφ᾽ οἷς εὐλόγως χαταριϑμεῖται, 84v 
iS ~ τίνα τὰ τέσσαρα" τὸ ὀρεχτόν, τὸ OPEXTLXOV, τὸ ᾧ χινεῖ, TO χινούμενον. τρία 10 

΄ ~ Ka ~ > 

μὲν γὰρ φϑάνει ἠριϑμηχώς, τὸ χινοῦν, TO ᾧ χινεῖ, TO xvOUUEVOY" τὸ δὲ 

5 τέσσαρα λοιπὸν πάντα χαταριϑμεῖται. ἀχίνητον μὲν οὖν ἐστι τὸ ὡς δρεχτὸν 
, ί 

Ῥω \ > 4 ez \ X Ss, \ \ ~ \ ἢ χινοῦν διττὸν ἐπιφέρων εἶναι, τὸ μὲν ἀχίνητον, τὸ GE χινοῦν χαὶ χινούμενον, 

ινοῦν: τῷ Yd ϑῆναι ἢ νοηϑῆναι, ὡς εἶπε, τουτέστιν evepye χινοῦν᾽ τῷ γὰρ φαντασϑῆναι 7 νοηϑῆναι, ὡς εἶπε, έ ἐνεργεία γενό- 
usvoy ὀρεχτόν, ὅτε χαὶ ταὐτὸν τῷ ὑποχειμένῳ γίνεται τῷ ὀρεχτικῷ,, χινεῖ. 15 

4 ~ 5 ~ S 

χαὶ προηγουμένως χινεῖ TH ὀρεχτικόν, ἧ τῷ λόγῳ αὐτοῦ διαφέρει, ἐπειδὴ 
ὡς πρὸς τέλος τὸ ὀρεχτὸν τὸ ὀρεχτικὸν χινεῖται. μένει ὃὲ αὐτὸ τὸ τέλος 

10 ἀκίνητον χαὶ οὐχ αὐτὸ πρὸς τὸ ἐρῶν φέρεται. οὕτω μὲν οὖν τὸ ὀρεχτὸν 
χινεῖ ὡς ἀχίνητον. τὸ δὲ dpextixdv, ὃ χαὶ προσεχέστερον χινεῖ τὰ χινού- 

μενα, ὑπὸ τοῦ ὀρεχτοῦ διαναστὰν ual εἰς τὴν τάξιν αὐτοῦ ὁρμῆσαν χαὶ διὰ 
τοῦτο χινεῖσϑαι λεγόμενον, xat αὐτὴν τὴν τοῦ ὀρεχτοῦ μεταδίωξιν χινεῖ 20 

\ ~ \ 8.6 τ ὦ Ae , 7 a. \ > ΄ \ > > 

τὸ ζῷον, συμφυὲς αὐτῇ ὑποχείμενον ὄργανον: διὸ χαὶ οὐ βίᾳ τινὶ ἀλλ 

15 αὐτοφυῶς τῇ ἐχείνης ὁρμῇ συγχινεῖται. χινεῖ GE χρώμενον ἑτέρῳ τινὶ με- 
ταξὺ ὄντι αὐτοῦ τε τοῦ χινοῦντος, τοῦ ὀρεχτιχοῦ φημι. χαὶ τοῦ χινουμένου, 

ὅπερ ἐστὶ τὸ ζῷον. τοῦτο ὃὲ τὸ μεταξὺ δοχεῖ μὲν ὁ ᾿Αριστοτέλης λέγων 
> ~ \ ΄ ῇ X ~ ΄ X \ Cee” mr a 6) ἐν τῷ Περὶ χινήσεως ζῴων τὸ πνεῦμα λέγειν τὸ ζωτιχὸν ἐν ἡμῖν, ὃ μεταξὺ 
τῆς τε χινούσης χαρδίας χαὶ τῶν στερεωτέρων χινουμένων τοῦ ζῴου μορίων 

20 τυγχάνει ὄν. λέγει δὲ ἐν ἐχείνῳ χαὶ ἄλλο τι μεταξὺ τῶν τε ἄνω χαὶ χάτω 30 
~ f / \ ~ IN ~ 5 AW yk) ae: fe¢ 2 5 Ξ ~ 

τοῦ ζῴου μορίων, xat τῶν δεξιῶν χαὶ ἀριστερῶν, ὅπερ ἐν ἐπιφανείᾳ μᾶλλον 

τίϑεται συναπτούσῃ τὰ ἀντιχείμενα μόρια, ὅταν ἣ ἄνω ἣ χάτω 7 δεξιὰ 7 
ἀριστερὰ χάμπτηται αὐτό, πῇ μὲν χινούμενον πῇ δὲ ἠρεμοῦν. ἐν γὰρ τῇ 
χάμψει συμβαίνει ϑάτερον μὲν τῶν ἀντιχειμένων μορίων χινεῖσϑαι, ϑάτερον 

25 δὲ ἠρεμεῖν, ἐπειδὴ τὸ χινούμενον πάντως πρός τι ἑστὼς ἐρειδόμενον οὕτω 
~ , ΄, , \ “FA ~ > 4 > 

χινεῖσθαι βούλεται. συμβαίνει τοίνυν τὴν μεταξὺ τῶν ἀντιχειμένων ἐπι- 30 

φάνειαν ὡς μὲν πέρας τοῦ ἑστῶτος ἠρεμεῖν, συγχινεῖσϑαι δὲ τῷ χινουμένῳ 
Ce , 3 ΄ 5 \ ΄“, 4 \ ~ Sg >) \ 

ὡς τούτου ἀρχήν. ἀλλὰ ταῦτα μέν, κἂν τὸ πνεῦμα λέγῃ τις, χἂν τὴν 
τοιαύτην ἐπιφάνειαν, σωματιχὰ εἶναι ὁμολογεῖται, εἰς ἃ χαὶ οἱ ᾿Αριστοτέλους 

80 ἐξηγηταὶ ὑπηνέχϑησαν: οἶμαι ὃὲ χαὶ ταύτῃ διαχριτέον τὸν λόγον. πᾶσα 
Ψυχὴ ἐντελέχεια σώματος ὀργανιχοῦ εἶναι ὑπ᾽ αὐτοῦ παραδέδοται χαὶ 
χρῆσϑαι ὡς ὀργάνῳ τῷ ζῶντι σώματι. τὸ δὲ χρώμενον οὐχ ἔστιν ἁπλῶς 35 

εἶδος τοῦ ὀργάνου ὡς ὀργάνου" ἐξήρηται γὰρ ἀεὶ τὸ χρώμενον τοῦ ᾧ χρῆται. 
> \ x Se yy a ς 7 - v4 P, ! ~ (τ᾿ Z ᾿ 5 ἐπεὶ οὖν τὸ ζῷον ὄργανον ὑπέστρωται τῇ χρωμένῃ ψυχῇ, ἣ χρωμένη αὐ- 

~ v =, +> ~ ΄ > e 
35 τῷ ψυχὴ οὐχ ἔσται τὸ ὅλον εἰπεῖν εἶδος τοῦ ὀργάνου, GAN ὡς χρώμενον 

τ 
μ» 

> τῶν ὀστρέων χαὶ τῶν ὁμοίων, ὡς εἰ χαὶ μὴ χαϑόλου, ἀλλὰ χατὰ μόρια 40 

id pI Kd \ \ \ YW. ny \ \ ow φ \ \ Vee ) ) c 

ὑφ οὗ χαὶ TO ποιητιχὸν αἴτιον᾽ τὸ γὰρ χινοῦν ὑπὸ TO ποιοῦν. ἀλλ᾽ 7 

ων ὦ“ ν φυτιχὴ ὡς ἐσχάτη ἀμυδρῶς ἐμφαίνει τὸ χρώμενον, ἐναργέστερον δὲ ἣ 
ὲ 

Se AN 

αὐτὰ τοπιχῶς χινοῦσαι" ἢ δὲ THY πορευτιχῶν ἐναργεστέρα ἄλλη οὖσα παρὰ 

40 τὸ χινούμενον᾽ τὸ γὰρ χινοῦν χαὶ ποιοῦν ἕτερον παρὰ τὸ χινούμενον χαὶ 

10 οὖν om. a [ἔΠ λέγων om. ἃ 18 ἐν τῷ Περὶ κινήσεως ζῴων] de Anim. mot. 10 
Ρ. 108 ἃ ζῴων χινήσεως ἃ 20 ἐν ἐκείνῳ] ibid. 1 p. 6984 οἵ. 8.9, p. 702 

38 χατὰ τὰ μορία a 
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πάσχον, καὶ οὐχὶ tod χινουμένου τι ὃν μάλιστα χατὰ τὸν ᾿Αριστοτέλην. 84ν 

ἵνα μὴ τὸ αὐτὸ καὶ κινοῦν ἡ χαὶ χινούμενον. ἣν δὲ τὸ χινούμενον τὸ ζῷον, 

τὸ δὲ χινοῦν ἢ ψυχή, οὐχ οὖσα εἰδητικὴ ζωὴ τοῦ ζῶντος σώματος" ἢ γὰρ 

τοιαύτη ὡς ζῴου ἐστὶ χαραχτηριστικὴ χαὶ ὡς ὀργάνου, ὅπερ ἦν τὸ χινού- 

5 μενον, ἢ μέντοι ψυχὴ χατὰ τὸ χινοῦν ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὸ εἶδος τοῦ χινου- 45 

μένου ὡς χινουμένου ἐστί, καὶ ἐξήρηται ὡς τὸ χινοῦν τοῦ χινουμένου χαὶ 

τὸ ποιοῦν tod γιηνομένου.. χαὶ διὰ τὴν ὑπεροχὴν χαὶ μεσότητος ἐδεήϑησαν 

τῆς ἄμφω συναπτούσης πρὸς ἄλληλα. καὶ ἢ μεσότης οὐ σῶμα, οἶμαι, 

(πάλιν γὰρ τὸ χινούμενον ἔσται χαὶ οὐχὶ ᾧ χινεῖ), ἀλλὰ σωματικὸν μέν, οὐ 

10 σῶμα δέ, ὁποία ἢ τοῦ ὀργάνου ὡς ὀργάνου χαραχτηριστιχὴ ζωή, ἥτις xa 

αὑτὴν μὲν οὐ χινεῖται, ἀσώματος οὖσα, ἀρχὴ δέ ἐστι τοῦ χινουμένου ὡς 50 

ζῶντος, εἰδητιχὸν οὖσα αἴτιον ὡς ὑγεία τοῦ ὑγιαίνοντος, διὰ τὸ ὅλη ἄχω- 

ρίστως ἐγχαταδεδυχέναι τῷ σώματι σωματικὴ λεγομένη. τὸ O& χινούμενόν 

ἐστι τὸ ζῷον, διότι οὐχ ὡς σῶμα ὑπὸ τῆς ψυχῆς ἀλλ᾽ ὡς ζῷον χινεῖται. 

15 ἢ δὲ μεσότης καὶ ἠρεμεῖν καὶ χινεῖσϑαί πως λέγεται, “av αὑτὴν μὲν ἀχί- 

γητος οὖσα διὰ τὸ ζωὴ εἶναι, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ χινουμένη διὰ τὴν 

ἀχώριστον | πρὸς τὸ ζῷον συμπλοχήν. 85r 

p. 433 b15 "Ἔστι δὲ τὸ μὲν ἀχίνητον τὸ πραχτὸν ἀγαθόν. 

Οὐχ ὡς χαϑ’ αὑτὸ dxtvytove ἐν γὰρ μεταβολῇ τὰ πραχτὰ χαὶ ἐν- 
> f δ Ψ Υ͂ bl] ee 2 “- ~ \ pla 9 ΄ 

90 δεχόμενα χαὶ ἄλλως ἔχειν: ἀλλ΄ ὡς Ev τῷ χινεῖν τὴν ὄρεξιν οὐ χινούμενα, 

ἵνα χινήσῃ" τῷ γὰρ μένειν ἀγαϑὰ ἤτοι φαίνεσϑαι χινεῖ. 

p. 483016 Τὸ δὲ χινοῦν χαὶ χινούμενον τὸ ὀρεχτιχόν. 5 

Od τοπικῶς χινούμενον, ἀλλὰ χινοῦν μὲν τοπιχῶς, χινούμενον OF ὡς 7 

ὑπὸ τοῦ ὀρεχτοῦ πρὸς τὸ ἐνεργείᾳ ὀρέγεσϑαι διεγειρόμενον. χάλλιον γὰρ 

25 ὃ Πλούταρχος οὕτως ἐξηγεῖται, αὐτὴν τὴν ὀρεχτικὴν ἐνέργειαν κίνησιν 

εἰρῆσϑαι Πλατωνιχῶς φάμενος ὑπὸ tod ᾿Αριστοτέλους νῦν, χαὶ ἴσως διὰ 

τὸ εἰς χίνησιν πάντως ἀποτελευτᾶν, χαὶ τὸ ὅλον τοῦτο ποιητιχὴν οὖσαν χί- 10 

νησιν, ἀλλ᾽ οὐ παϑητιχήν, 7 ὃ ᾿Αλέξανδρος χινεῖσϑαι λέγων τὴν ὄρεξιν 

χατὰ συμβεβηχός, διὰ τὸ. ἐν σώματι οὖσαν συγχινεῖσϑαι τῷ ὑποχειμένῳ 
\ vt py le ewes), δ. ee ἘΠ ~ we , σ΄ 2 

30 χατὰ συμβεβηχός, ὡς εἴρηται. οὐ γὰρ ἣ ἐν τῷ ζῶντι σώματι ὅλη ἐγγενο- 

μένη χινεῖ, ἀλλ᾽ ἢ ἔχουσά τι χαὶ χωριστὸν χαὶ ἐξῃρημένον χαὶ κατὰ τὸ 

ποιοῦν ἑστῶσα, χαὶ αὕτη ἣ μεσότητος δεηϑεῖσα- ἣ δὲ τοῦ χινουμένου ὡς 

χινουμένου χαραχτηριστιχὴ ἢ ἄμεσος αὐτοῦ ἐστιν εἰδητιχὴ αἰτία. ἑρμιηνεύει 16 
DPS - » oD. i\ έλ ς 4 σ a , Vv \ > Lay * \ 

δὲ αὐτὸς ὃ ᾿Αριστοτέλης ἑαυτόν, ὅπως χινούμενον ἔφη TO ὀρεχτιχον" Ἢ γὰρ 

co on 
> / S ~ \ ? » | \ lA \ / S ~ 

ὀρέγεται, δηλῶν τὸ χατ᾽ αὐτὴν τὴν ὄρεξιν" καὶ γὰρ χινούμενον λέγει νῦν 
> \ ΜΝ > \ > \ ¢ > 4 \ Υ͂ ΄ \ 

οὐ τὸ ζῷον, ἀλλὰ τὸ ὀρεχτιχὸν ὡς ὀρεχτιχόν. χαὶ ETL σαφέστερον τὸν 

λόγον ποιῶν τὴν ὄρεξιν ἀξιοῖ χίνησίν τινα εἶναι ὡς ἐνέργειαν "εἰς χίνησιν 

24 ante διεγειρόμενον add. χινούμενον A! 27 nomtexhy] τοπιχὴν a 
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~ ~ ~ ὃ 

ἀποτελευτῶσαν ἐν τῷ ζῴῳ, ἵνα τὸ ἡ ἐν τῷ ἣ ἐνέργεια μὴ σύνδεσμον δῦ: 

διαζευχτιχόν, ἀλλ᾽ ἐπίρρημα ἀντὶ τοῦ xato ἀχούσωμεν. εἰ δὲ χαὶ ὡς 
σύνδεσμος εἴρηται, δηλούτω τὸ τὴν ὄρεξιν ἐξεῖναι ἢ ἐνέργειαν χαλεῖν ὡς 

ἀμέριστον χαὶ τελείαν ἐνέργειαν, ἢ χίνησιν ὡς ὑπό τε τοῦ ὀρεχτοῦ ἐγειρο- 
as ~ t ~ 

μένην xat ὡς εἰς χίνησιν τοῦ ζῴου ἀποτελευτῶσαν. χινούμενον δέ ἐστι 

la Ni. ENN [“᾿ ~ ΄ Ce ~ κ᾿ ᾿ 
προσήχουσαν. τὸ δὲ ᾧ χινεῖ μέσῳ ἣ ὄρεξις τοῦτο λοιπὸν σωματιχόν 
ἐστιν οὐ σῶμα λέγων τὸ σωματιχόν (ἐχεῖνο γὰρ χινούμενον πάντως), 
> \ \ ~ \ > ΄ ΓΑ >, \ ¢ , \ \ 

ἀλλὰ τὴν σωματοειδῆ χαὶ ἐσχάτην ζωήν. διὸ χαὶ ὑπερτίϑεται τὴν περὶ 

αὐτῆς ὕστερον ϑεωρίαν ὡς ἐρῶν, ὅτε τὰ χοινὰ ἐπισχοπεῖται ψυχῆς χαὶ 
σώματος ἔργα. χοινὸν 6& οὐ τὸ χινεῖν. οὐ γὰρ χαὶ ὑπὸ τοῦ σώματος 

ἴ ὃ Je ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὑπὸ τῆς ἐγχαταμεμιγμένης Coys. χαὶ χινεῖται τὸ ἔμψυχον, a ἧς ἐγχαταμεμιγμένης Se 
fs ox σ γὰρ αὐτὴ ὡς ζωτιχῶς χινουμένου ἦν ὅρος τὸ δὲ χινοῦν χατὰ τὸν χι- 
b} ~ 

γοῦντα ἕστηχεν. εἰκότως οὖν ἐν τῷ [Περὶ χινήσεως ζῴων ἐρεῖ περὶ τοῦ 

ᾧ χινεῖ. 

p. 433021 Νῦν δὲ ὡς ἐν χεφαλαίῳ εἰπεῖν τὸ χινοῦν ὀργανιχῶς, 
ὅπου ἀρχὴ καὶ τελευτὴ τὸ αὐτό. 

Ἔστι μέν, ὡς εἴρηται, χαὶ σωματικόν τι αὐτόϑεν ὀργανιχῶς χινοῦν᾽ 
γῦν γε μὴν τὴν τοῦ ὀργάνου ὡς ὀργάνου χαραχτηριστιχὴν ζωὴν βούλεται 

εἶναι τὴν ὀργανιχῶς “χινοῦσαν, ἣν χαὶ ἐρεῖ μένειν te χαὶ χινεῖσϑαι. εἰ δὲ 
\ , > ~ \ ΄ [, al ~ 72 ἋΧ \ > / 

χαὶ ταύτην ἐν τῷ [lepi χινήσεως ζῴων ἣ σαφῶς λέγει 7 ual ἐνδείχνυται, 
See ΄ y Di \ ~ , ΄ \ > ~ ~ \ 2 
ἐχεῖϑεν ληπτέον. ἔοιχε ὃὲ χαὶ ἐχεῖ πάντως λέγειν περὶ αὐτῆς" νῦν γὰρ ἐν 
χεφαλαίῳ φησί, τουτέστι συνωψισμένως, τὰ πλατύτερον εἰρημένα ἐν ἐχείνοις 
ῥητέον. χαὶ δὴ λέγει τὸ ὀργανιχῶς χινοῦν, ὅπερ δηλαδὴ μετὰ τὴν 
“4 , >! σ 5 ps ~ > \ 7 \ eh ~~ y_\ N 

ὄρεξιν μέν ἐστιν, ἥτις οὐχ ὀργανικῶς ἀλλὰ πρώτως xal αὐτὴ χινεῖ διὰ τὸ 
χἂν ὑπὸ τοῦ ὀρεχτοῦ ἐγείρηται, ap’ ἑαυτῆς ὅμως πρὸς τὸ ὀρεχτὸν φέρεσϑαι 
(τὸ δὲ ὀργανιχὸν πᾶν μετὰ τὸ πρώτως χινοῦν), πρὸ δὲ τοῦ χινουμένου ἐστίν, 
εἴπερ οὐ μόνως χινούμενον ἀλλὰ χαὶ χινοῦν ὑπάρχει" τοιοῦτον γὰρ τὸ ὀρ- 
γανιχῶς xwodv, χινούμενον μὲν ὑπὸ τοῦ πρώτως χινοῦντος, χινοῦν δὲ τὸ 

μόνως χινούμενον. ἔστω μὲν οὖν, ὡς εἴρηται, χαὶ σωματιχόν τι τοιοῦτον ὡς 
ἢ χαρδία, ὡς τὸ πνεῦμα τὸ ζωτικόν, ὡς ἢ μεταξὺ τῶν ἀντιχειμένων μορίων 
ἐπιφάνεια, ἔστι δὲ χαὶ ἢ εἰδοποιοῦσα τὸ ζῷον ἀχωρίστως ζωὴ ὡς χινούμενον 
αὐτὸ χαραχτηρίζουσα, ἥτις ual αὐτὴ χινεῖν λέγεται τὸ ζῷον, διότι χατ᾽ 

by eee § ~ > 7 > ¢ (tee f 7 ow ~ μι (a | ~ ͵ 

αὐτὴν χινεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ὑπ᾽ αὐτῆς, xwetodar δὲ ὑπὸ τοῦ “πρώτως 

χινοῦντος τοῦ χινουμένου ἀχωρίστως, χαὶ ὡς τοῦ χινουμένου οὖσα τὸ εἶδος, 
χαὶ μᾶλλον ὡς χατὰ συμβεβηχὸς χινουμένη μᾶλλον ἢ χαϑ' αὑτήν τὸ γὰρ 

1 ἐνέργειαν quinque literis in medio erasis A 4 épextod scripsi: ὀρεχτιχοῦ Aa 

8 τὸ δὲ — ἐστιν] ipsa Aristotelis verba  6& — περὶ αὐτοῦ a 
ζῴων] de An. mot. 10 16 ὃ χινεῖ A 21 xai (ante ἐρεῖ) om. a 

15 

34 

80 

45 

15 ἐν τῷ Περὶ χινήσεως 
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q)? \ s ~ ΄ \ , δ : 1g t X Sr 

xa αὑτὸ χινούμενον σῶμα πάντως. xat χυριώτερον τὴν τοιαύτην ζωὴν 
5 ~ ὦ ~ δὼ 7 \ \ 

ἀχούειν τὸ ὀργανιχὸν ἢ ὁτιοῦν σῶμα" τὸ μὲν γὰρ σῶμα ἀδύνατον χατὰ τὸ 
Ἂν ΄ ~ \ ~ > Lhe ys αὐτὸ μόριον δι᾽ ὅλου ἀρχὴν εἶναι χαὶ τελευτήν (σαφῶς γὰρ τοῦτο ἐπήγαγεν 50 

6.9 [4 λ Dio: / (Reet > A) \ \ Ν \ fe aw 

ὃ ᾿Αριστοτέλης, τὸ αὐτὸ βουλόμενος εἶναι ἀρχὴν χαὶ τελευτὴν τὸ ᾧ xtvEt), 
τ ~ a ~_? \ ~ 

5 ἣ μέντοι ζωὴ ἣ ἐνδοϑεῖσα ὅλη δι’ ὅλης ἑαυτῆς ἢ χινοῦσά ἐστι τὸ ζῷον 
ὡς τὸ xa? ὃ GAN οὐχὶ τὸ Oy” οὗ χινητικόν, χαὶ χινουμένη χατὰ συμ.- 

τ ~ Ney 
BeByxds ὡς εἰδητικὴ αἰτία tod χινουμένου. xual ὃ γίγγλυμος δὲ εἴληπται 

~ ~ Ὁ ~ 5 

αὐτῷ εἰχὼν τοῦ ὅλου δι’ ὅλου χινουμένου πως χαὶ ἠρεμοῦντος" od γὰρ 
ὡς σῶμα, ἀλλ᾽ ὡς ἐπιφάνεια. ἔστι δὲ 6 | γίχγγλυμος, ὡς χαὶ 6 Πλούταρχος 85v 

10 βούλεται, δύο κχρίκων συμπλοχή, τοῦ ἑτέρου εἰς τὸν λοιπὸν ἐμβεβλημένου, 
σ΄ \ \ molec, ~ ΄ πον τὺ ~ ~. Avnet ς A ΄ 
ὅτε τὸ χυρτὸν τοῦ ἑτέρου τοῦ χοίλου ἐφάπτεται τοῦ λοιποῦ" χαὶ ὡς ὃ ᾿Αλέ- 

ξανὸρος ἐνδείχνυται, ὅτε περὶ μίαν περόνην ἑστῶσαν χρίχος περιχείμενος 

αὐτῇ εἴσω τε χαὶ ἔξω στρεφομένῃ τῇ ϑύρᾳ συνεργεῖ; τῆς περόνης μενούσης 
or ἀχινήτου, αὐτὸς ὃ χρίχος τὰς ἐναντίας ἐν τῇ ἔξω χαὶ εἴσω τῆς θύρας στροφῇ 

15 χινούμενος χινήσεις. ἀλλὰ τοῦ γιγγλύμου, ὁποτέρως ἂν ἔχοι, ληπτέον, ὡς 
ce JF \ ΄ Ἃ Le ΄ X Χ ὃ ΄ >\ \ ~ of ἐξηγηταὶ βούλονται, ἢ ϑατέρου xptxov τὸ xvptov θατέρου ὃξ τὸ xothov, 
ἢ τοῦ μὲν χρίχου τὸ χοῖλον τῆς δὲ περόνης τὸ χυρτόν " χαὶ ἐνταῦϑα μὲν 
ἔστω μένον τὸ χυρτὸν τῆς περόνης, τὸ δὲ χοῖλον τοῦ χρίχου χινούμενον " 
ἐπὶ ὃὲ τῶν δύο χρίχων χινούμενον μὲν τὸ χυρτὸν τοῦ περιεχομένου, ἀκίνητον 

90 δὲ τὸ χοῖλον τοῦ περιέχοντος. ἀλλ᾽ οὐ δοχεῖ μοι ταῦτα συμφωνεῖν τῇ 10 

λέξει, ἀχώριστα ἐνταῦϑα τῷ μεγέϑει ὑποτιϑεμένῃ τὸ ἠρεμοῦν τε χαὶ χινού- 
4 ἢ λόγῳ ὄντα ἕτε εἰωϑότος τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἀχώρισ ϑενον, μόνῳ τῷ λόγῳ ὄντα ἕτερα, ότος ριστοτέλους ἀχώριστα 

χαλεῖν τῷ μεγέϑει οὔτε τὰ συνεχοῦς μόρια, διὰ τὸ χαὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ ἄλλα 

ἀλλαχοῦ χινεῖσϑαι, οὔτε ἔτι μᾶλλον τὰ ἐφαπτόμενα. διὰ τὸ ταῦτα μηδὲ 
χατὰ συνέχειαν ἀλλήλοις συνῆφϑαι, ἀλλ᾽ ἐχεῖνα ὅσα ὅλα Ov ὅλων τῷ ὑπο- bo or 

χειμένῳ ἥνωται πρὸς ἄλληλα. διὸ χαὶ ὃ ̓ Αλέξανδρος ἐπιστήσας τούτῳ, οὐχ 
ἀχούει ὡς ἐπὶ τοῦ γιγγλύμου τὰ ἐφεξῆς ἐπαγόμενα, τὸ ἀχώριστα εἶναι τῷ 15 

΄ε \ > \ Δ aN L Ness! ~ \ ΄ 5. 9 
μ"εγέϑει τὴν ἀρχὴν χαὶ τὸ τέλος, χαὶ τὸ ἠρεμοῦν χαὶ χινούμενον, ἀλλ᾽ ὡς 

Mv πὶ ἡμῶν ταῦτα εἰρῆσϑαι, ὅταν τῶν ἀντιχειμένων μερῶν, λέγω δὲ τῶν ἄνω 

80 χαὶ χάτω 7 τῶν δεξιῶν χαὶ ἀριστερῶν χαμπτομένων, χαὶ ϑατέρου μένοντος 
τῶν ἀντιχειμένων, ϑατέρου δὲ χινουμένου, ἣ μεταξὺ ἐπιφάνεια ὡς πέρας μὲν 

τοῦ χινουμένου (κινουμένη) ἡ χαὶ αὐτή, ὡς δὲ ἀρχὴ τῶν ἠρεμούντων μένουσα 
ὅλη δι᾿ ὅλης ἑαυτῆς οὐ γὰρ ἔχει βάϑος xat ἠρεμοῦσα χαὶ χινουμένη. ἀλλ᾽, 20 

> Pe ee ND DEEN 5 ~ See γος \ eos, = σ \ ΄ 
οἶμαι, ἐχρῆν χαὶ ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ γιγγλύμου τὴν εἰκόνα λαβεῖν, ἵνα μὴ μάτην 
ΘΕ ΑΞ ΡΝ ee ἥν o Ὶ 35 Ἢ παρειλημμένος. πῶς οὖν ἐπὶ σώματος ληψόμεϑα Bathos ἔχοντος χαὶ 

ἀλλαχοῦ μὲν τὸ χυρτόν, ἀλλαχοῦ ὃὲ τὸ χοῖλον; ἤ, ὡς εἰρήχαμεν, οὐ χατὰ 
τὸ σωματιχὸν αὐτοῦ ληπτέον τὴν εἰχόνα, ἀλλὰ χατὰ τὴν τοῦ σώματος ἐπι- 

΄ Υ \ ὟΣ , = A \ Z \ A \ is \ 

φᾶνειαν, εἴτε THY χοίλην εἴτε THY χυρτὴν χαλουμένην. χαὶ γὰρ ἣ χυρτὴ 

πάντως χαὶ χοίλῃ ἢ αὐτὴ ὅλη Ov ὅλης, καὶ ἢ χοίλη ὁμοίως πάντως χυρτή- τῷ [2 

ν εἴτε οὖν τὸν ἐντοσϑίδιον χρίχον νοήσξιας χινούμενον χατὰ τὸ χυρτὸν ἑαυτοῦ, 

xa) ὃ ἐφάπτεται τοῦ περιέχοντος αὐτόν, κινούμενον οὖν ἔσται ὃ χρίκος δηλαδὴ 
4( ς᾽ 

20 μοι δοχεῖ ἃ 21 ἐνταῦϑα in margine ab altera manu A 32 χινουμένη addidi 

36 μὲν] δὲ A 41 οὖν om. a 
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e i? ~ \ Ὑ \ ΄ ς ΓΝ 5) ΄ 3 ~ 

ὃ περιεχόμενος σῶμα γὰρ ἔσται TO χινούμενον. ἣ δὲ ἐπιφάνεια αὐτοῦ δῦν 
΄ ~ Aes! ~ 

ἢ ἅμα χυρτὴ καὶ χοίλη, | πρὸς τῷ περιέχοντι, ἣ μὲν προσεχής ἐστι τῷ 

χινουμένῳ (ἔστι δὲ τὸ χοῖλον) χινεῖται ὡς πέρας μᾶλλον ἐφαπτόμενον τοῦ 
χινουμένου. ἧ ὃὲ τῷ ἠρεμοῦντι χαὶ περιέχοντι χρίκῳ προσεγγίζει χατὰ τὸ 

1 

χυρτόν, ἠρεμεῖ" ἐπειδὴ πέρας μέν ἐστι tod χινουμένου χαὶ χατὰ τὸ χυρτόν, 
Ἃ 

ἀλλὰ ἀπωτέρω ἣ χατὰ τὸ χοῖλον. τὸ GE χυρτὸν χαὶ τὸ χοῖλον τῷ μὲν 
€ i; b] lA σ ~ rs Vv ς ) 4 σ \ ὑποχειμένῳ ἀχώριστα, ὅπερ τῷ μεγέϑει ἔφη ὁ ᾿Αριστοτέλης. ὅλον γὰρ 

>) σ σ Ἃ Ax = \ 4 > Ἃ Ψ 2 ~ dt ὅλου ὅπερ dv ἢ xothov, τοῦτο χαὶ χυρτόν ἐστι. χἂν οὖν ἐν γραμμῇ 

υ 

χἂν ἐν ἐπιφανείᾳ χἂν ἐν σώματι αὐτὸ ϑεωρῇ τις, ἴσως ὅλον φανήσεται nab 
- / \ > ~ ΡΥ νι QQ? Cy 4 NI \ Db] Caan \ 

χινεῖσϑαί πως χαὶ ἠρεμεῖν" οὐδέτερον δὲ xa? αὗτό (τὸ γὰρ xa αὑτὸ χαὶ 

χινεῖσϑαι χαὶ ἠρεμεῖν σώμασιν, ὡς εἴρηται, προσήχει), ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχὸς 
χαὶ χατὰ σχέσιν τὴν πρὸς τὸ χινούμενον ἣ πρὸς τὸ ἠρεμοῦν πλησιάζουσαν. 

χαὶ ταύτῃ χαὶ τῇ μεταξὺ τῶν ἀντιχειμένων μορίων ἐπιφανείᾳ προσέοιχεν ἣ 

study χαὶ τῇ, ὡς ἡμεῖς ἐϑέμεϑα, τοῦ ὀργάνου χαραχτηριστιχῇ ὡς ὀργάνου 

ζωῇ. ἣν av τις χαὶ χατὰ τοῦτο εὐλογώτερον ἀχούσοι, ἐπειδή, ὡς τὸ χινοῦν 
> 7 ¢ 5 \ \ \ \ ΄ ᾿ \ ~ a ~ \ \ δὰ 

οὐσία ἢ ὀρεχτιχὴ ζωὴ χαὶ τὸ χινούμενον (τὸ γὰρ ζῷον), δεῖ χαὶ τὸ μεταξὺ 

τὸ ᾧ χινεῖ τὸ χινοῦν οὐσίαν εἶναι. οὐσία ὃὲ ἣ ζωὴ χαὶ ody ἣ ἐπιφάνεια, 
΄ ~ , ~ ~ ~ 

χαὶ ὡς μεταξὺ xpetttwy μὲν tod ζῴου, ὑφειμένη δὲ τῆς Opextixys ζωῆς. 

p. 488νυ25 Ilavta yap moet χαὶ ἕλξει χινεῖται. 

Ὅπως μὲν αἱ ἔξωϑεν γινόμεναι χινήσεις εἰς ὦσιν χαὶ ἕλξιν ἀνάγονται, 
ἐν τῇ Φυσιχῇ παρ᾽ αὐτοῦ μεμαϑήχαμεν ἀχροάσει" ὅπως δὲ χαὶ at χατὰ 

-Ὁ Ua ΄ Ἢ 

φύσιν, ἐπιστῆσαι ἄξιον: πάντα γὰρ ἔφη, ὥστε ual τὰ χατὰ φύσιν χινούμενα. 

χαὶ ἔοιχεν ὠϑοῦν μὲν χαὶ ἕλχον λέγειν τὸ αἴτιον τῆς χινήσεως ἢ ἐχτεῖνον 
>I , X , 5 “ὦ X σ > , σ' Si σ ΄ 

ἢ συνάγον τὸ χινούμενον, ὠϑοῦν μὲν ὅταν ἐχτείνῃ, ἕλκον δὲ ὅταν συνάγῃ; 
οὐ τὸ ποιητιχὸν μόνον αἴτιον ὡς τὸ by’ οὗ, ἀλλὰ χαὶ τὸ εἰδητικὸν ὡς τὸ 

᾽ σ ς ld 9\ δ 5 4 > \ \ , DI > l4 yn ua? 6° ἑλχόμενον δὲ xat ὠϑούμενον αὐτὸ τὸ χινούμενον ἢ ἐχτεινόμενον ἢ 
συστελλόμενον, ὡς ἔχει τὸ ϑερμαινόμενον χαὶ ψυχόμενον ζῷον, ἐν τῷ at- 
δεῖσθαι μὲν ϑερμαινόμενον διαχεομένου χαὶ ἐχτεινομένου τοῦ αἵματος, ἐν 
δὲ τῷ φοβεῖσϑαι {ψυχόμενον συστελλομένου χαὶ συναγομένου, ὅϑεν χαὶ ἣ 
ὠχρίασις χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν συμβαίνει. ἀλλὰ χαὶ ἐν ταῖς φυσιχαῖς χαὶ 
μὴ ζωτικαῖς χινήσεσιν, οἷον ἐν τῇ τοῦ πυρὸς ἐπὶ τὸ ἄνω φορᾷ ἣ χουφότης 
>] \ c d [4 - δι᾽΄ ΞΕΝ S\ Χ ow ΄ ς l4 

ἐστὶν ἢ ual ἣν | χινεῖται δύναμις, αὐτὸ δὲ τὸ πῦρ χινούμενον, ἑλχόμενον 86r 
Χ \ ΄ \ > ff sed 5 [φ ΓΞ , \ \ μὲν χατὰ φύσιν χαὶ οὐ βιαίως τῇ οἰχείᾳ ὁλότητι συναγόμενον χαὶ πρὸς 

ταύτην σπεῦδον, xat αὐτὴν δὲ τὴν διαστατιχὴν πορείαν ὠϑούμενον od βιαίως 
οὐδὲ ταύτην, ἀλλ᾽ οἷον ἑχουσίως, ἐχτεινόμενον δὲ ὅμως. τῷ δὲ προχειμένῳ 
5 ΄ \ eS χαὶ ἕλξε Bie, ἢ ~ ce Ἐπὶ X 5 ork} “Ὁ τ 

ἐφαρμοστέον τὸ ὥσει ἕλξει χινεῖσϑαι, (tw) “τὸ μὲν ἠρεμεῖ tod ᾧ χινεῖ 
τὸ χινοῦν, “τὸ δὲ χινεῖται᾽᾽, ἵνα τὸ μὲν ἠρεμοῦν ὠϑῇ 7 ἕλχῃ, τὸ δὲ χινού- 
μενον ὠϑῆται ἢ ἕλχηται: ὡς ἐπὶ τοῦ περιεχομένου χρίχου τὸ χυρτόν ἐστι 
τὸ ὠϑοῦν 7 ἕλκον χατά τινα ἀναλογίαν, τὸ δὲ χοῖλον ὠϑούμενον ἣ ἑλκόμενον, 

13 

36 

35 

5 

ἔοιχεν a 21 ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει] Phys. H 2 p. 243sq. 29 ψυχόμενον addidi 

τῷ ὥσει a τῷ addidi 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 950 
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~ ~ 
δ 

ἧ μὲν ἀφίσταται τῆς κοιλότητος τοῦ περιέχοντος xptxov, ὠϑούμενον, ἢ δὲ δύ: 
~ {2 bl A \ e 4 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ χυχλικῶς φέρεται, ἑλχόμενον. ὡς εἴ γε μὴ ὃ ἐμπεριεχόμενος, 
3 pp Ὁ 4 , ~ ἜΠΕΝ Lé X\ 24 > 9 \ \ iki 

ἀλλ᾽ ὃ περιέχων χρίκος χινοῖτο περὶ μένοντα τὸν evoovey, χατὰ τὸ χοιλὸν 

τῆς ἔνδον ἐπιφανείας ἕξει τὸ μένον, χατὰ ὃὲ τὸ χυρτὸν τὸ χινούμενον. χατὰ 10 
΄ ~ σξ a fe ~ , 

5 γὰρ τὴν χυρτότητα τὸ πλησιάζον μᾶλλον ἔξει τῷ ξαυτοῦ Bader, χατὰ δὲ 
~ , » ~ ΄ 

τὴν χοιλότητα τὸ πορρωτέρω μὲν τοῦ οἰχείου βάϑους, ἔγγιον δὲ τοῦ μέ- 

- es pane enn ξ ps > ADEE Annc τὸν . λ Υ̓ - 
vovtos χρίχου ἢ τῆς περόνης, ὡς 6 ᾿Αλέξανδρος τὸν γίγγλυμον Ὥχουσεν. 
CaN ΄ Dy Eten ~ \ / \ X 4 σξ \ δ 

ἢ δὲ ζωή, xa ἣν χινεῖται τὸ χινούμενον, τὸ μὲν μόνιμον ἕξει KATA τὴν 

πρὸς τὸ χινοῦν συναφήν, τουτέστι πρὸς τὴν ὄρεξιν, τὸ δὲ χινούμενον χατὰ 

10 τὴν πρὸς τὸ ζῷον" τοῦτο γὰρ ἦν τὸ χυρίως χινούμενον. ἐπεὶ οὖν τὸ ὠϑοῦν 

\ σ \ εἶ fe mI δι 5 νά Ὰ . ῇ \ | 7 

χαὶ ἕλχον χατὰ τὸ μένον, τὸ δὲ ὠϑούμενον χαὶ ἑλχόμενον χατὰ τὸ xtvOv- 45 

μενον, ἐν πάσῃ χινήσει ἔσται τὸ μὲν μένον τὸ δὲ χινούμενον" ὡς ἐν χύχλῳ 
ἘΝ δ. Zz. ὯΝ ᾿Ξ oo ~ \ as Ἴχλ = ἐξισ », sy DN Si), 

τὸ μὲν χέντρον μένει, ὠϑοῦν μὲν tov xdxhov, ἢ ἐξιστάμενον αὐτὸν ἀφ 
id ~ nde 4 a7 “δ \ CaN ~ πο δὲ NAG Tien” Οὗ A “ 

ἑαυτοῦ χινεῖ. ἕλχον δέ. ἢ περὶ αὑτὸ χινεῖ. αὐτὸς OF ὁ ὅλος χύχλος οὕτως 

9 4 4 \ οἰ f 2 > rd a. / ~ Vg 

15 ὠϑούμενός τε χαὶ ἑλχόμενος. ἐφ᾽ οἷς τὸ συμπέρασμα τοῦ προτεϑέντος 
ee ΄ ΞΡ) ae ae Χ Pex ψ- x > aa \ 

αὐτῷ προβλήματος ἐπήγαγε, χινητιχὸν «μὲν προσεχῶς αἴτιον τὸ ὀρεχτιχὸν 
ey 4 > 

΄ 

εἶναι βουλόμενος, τὸ δὲ ὀρεχτιχὸν μετὰ φαντασίας γίνεσϑαι πάντως ἀπο- 20 

φαινόμενος, ἢ λογιχῆς οὔσης τῆς φαντασίας, ὁποία ἢ ἐν ἀνθρώποις λογοει- 
NAGS Ὧν, ἘΞ, ὌΡΕΙ Pp) \ ἋἊ ~ λό ΩΣ, mI aN χα φ, , 

δὴς οὖσα χατ᾽ οὐσίαν (οὐ γὰρ ἂν τῷ λόγῳ συνηρμόζετο), ἣ ἀλόγου, ὁποία 

90 % ἐν τοῖς ϑηρίοις. ὃ μὲν γὰρ ϑεωρητιχὸς νοῦς οὐ πάντως δεῖται τῆς φαν- 
΄ 2h) ee eae \ » ae! Baie s ΄ 2 we Ss) \ 

τασίας, εἰ μὴ ὅτε τὰ αἰσϑητὰ ἧ ἐξ ἀφαιρέσεως ἐπισχοπεῖ, ὁ OF ὀρεχτιχὸς 

yok πραχτιχός, ἀεὶ περὶ μερικὰ ἔχων χαὶ τῇ χαϑόλου τὴν μεριχὴν συμ- 

πλέχων πρότασιν, συνεργοῦ ἀεὶ αὐτὸς δεῖται τῆς φαντασίας πρὸς τὴν τῶν 
ε 

νερικῶν ἐπίγνωσιν. χινεῖ δὲ τὸ ζῷον χαὶ ἢ φαντασία χαὶ ὃ νοῦς οὐ χατὰ 25 

τὸ or 

\ \ > \ \ se) 4 id yy ¢ A) > \ ~ 

τὸ γνωστιχὸν ἀλλὰ χατὰ τὸ ὀρεχτιχόν, ὡς εἴρηται. ὡς γὰρ OPEXTLKOV χίινει, 
Ἃ \ ΄ Hi ~ δ] ~ ΞΖ, NAA σ Ἂς ὁ \ 

χἂν μετὰ φαντασίας ἢ λογικῆς ἢ ζωῆς ἀλόγου, διὸ ἔφη ὅλως τὸ ὀρεχτικὸν 

εἶναι τὸ χινοῦν. 

p.433b31 Σχεπτέον δὲ χαὶ περὶ τῶν ἀτελῶν, τί τὸ χινοῦν ἐστιν. 

Τίνα μὲν ἀτελῇ χαλεῖ, αὐτὸς ἐξηγήσατο, οἷς ἁφὴ μόνη αἴσϑησις 88 

80 ὑπάρχει. πάντως μὲν γάρ, οἷς ἁφή, τούτοις χαὶ γεῦσις, ἵνα διὰ τοῦ ἡδέος 

χαὶ λυπηροῦ τῶν χατὰ τοὺς χυμοὺς τὸ τρόφιμον χαὶ ἄτροφον διαχρίνῃ χαὶ 

τὸ μὲν προσίηται τὸ δὲ ἀποστρέφηται, ὥσπερ διὰ τῆς ἁφῆς τὸ τοῦ ὅλου 3 

σώματος σωστιχόν τε χαὶ φϑαρτιχόν. ἀμφοτέρων γὰρ δεῖ τῶν αἰσϑήσεων 

τοῖς ζῴοις. τοῖς μὲν γὰρ τὸ χϑόνιον ἔχουσι πολὺ ἐν τῇ ὅλῃ τοῦ σώματος 

35 φύσει οὐδὲ αἰσϑήσεως δεῖ ὁποιασοῦν, ἅτε μηδὲ ὁπωσοῦν χινεῖσϑαι πεφυχόσι 

χαὶ διὰ τοῦτο μήτε διώχειν τὸ αἱρετὸν prte φεύγειν τὸ φευχτόν, ἀλλὰ χαὶ 
διὰ τὸ τὴν ἐσχάτην ζωὴν μόνην αὐτοῖς παρεῖναι τὴν φυτιχὴν ἀπολισϑαίνουσιν 

ἤδη χαὶ ἐγγύς τι βάλλουσιν εἰς τὰς φυσιχὰς κινήσεις" ἢ δὲ αἴσϑησις ἐν 
τοῖς ὁπωσοῦν χινουμένοις ἔνδοϑεν, ἐπειδὴ χαὶ τὰ ἀτελῇ λεγόμενα ζῷα 40 

10 ὀρεχτιχὸν correxi: ὀρεχτὸν Aa 21 ὅταν ἃ ἐπισχοπῇ ἃ 29 μόνον ὑπάρχει 
a AS : ΠΡ ΤΥ ΡΉΜΗ 5 ce 

αἴσϑησις Aristoteles 33 φϑαρτιχὸν correxi: φϑαρτὸν Aa 35 οὐδὲ seripsi: οὔτε Aa 
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φαίνεται χινούμενα, οὐ xa? ὅλα ἑαυτὰ ἀλλὰ χατὰ μέρη. xal χωρὶς τοῦ 86r 
~ τ CAN an \ \ \ \ 5 , \ , ~ 

παρεῖναι τὸ ἡδὺ 7 λυπηρὸν τὸ χατὰ χυποὺς Cuevas τὸ ππδ ἘΠ ηΠ γον τῇ 

σαρχὶ ὀστρεῶδες ἐπιζητοῦντα τὸ τρόφιμον" εἰ δέ τις κάρφος ἢ ἀλλοῖόν τι 

σχληρὸν ἐμβάλλοι, μύονται ὡς ἐχχλίνοντα τὸ ἀνιαρόν, χαὶ ¥ % x τὸ ἐμπεσὸν 

ὅ δεξάμενα, ὡς τὸ τρόφιμον προσιέμενα. δῆλον οὖν ὡς οὐχὶ αἴσϑησις αὐτὰ 
χινεῖ εἰς τὸ διανοίγειν καὶ συγχλείειν. μόνον γὰρ τῶν παρόντων ἣ αἴσϑησις, 45 

\ oh eg SX ΄ \ , Ὁ) ϑ γ 4 > 2 , χαὶ ἀπόντων ὃὲ λόγος te χαὶ φαντασία. ἀλλ᾽ οὔτι που λόγος ἐν ἐχείνοις" 
\ \ ~ Qs ε ΄ ς« «κι ΄ ΝΕ ~ by fe > ~ 

xat yap τῶν χαϑόλου ὁ λόγος, ἢ GF φαντασία ἐπὶ τοῖς ἀτόμοις αἰσϑητοῖς, 

χἂν ἀπῇ ἔτι ταῦτα, τῇ μνήμῃ τῶν ἤδη ὁμοίων προσγεγονότων. δοτέον 
«Ὁ 5 > ΄ 5 ~ \ / A Aa ee} 4 

10 οὖν ἐξ ἀνάγχης αὐτοῖς τὴν φαντασίαν, ὃ δὴ χαὶ ᾿Αριστοτέλης συλλογίζεται 
διὰ τοῦ λύπην χαὶ ἡδονὴν ἐνεῖναι τοῖς τοιούτοι 

͵ 

AY 

y ~ 

ζῴοις (τοῦτο δὲ ἐναργὲς 

ἐχ τοῦ προσίεσϑαι μὲν τὰ τρέφοντα, ἀποσείεσϑαι δὲ τὰ ἀλλότρια), οἷς δὲ 
ἡδονὴ χαὶ pie τούτοις ἕπεσϑαι πάντως ἐπιϑυμίαν. ὅπερ xat αὐτόϑεν 50 
μὲν Sree yap ὄρεξίς ἐστιν ἢ ay πρὸς τὸ δὺ χαὶ λυπηρὸν τετ αμένη, 

5 

15 ἢ χαὶ ὍΣ τι ̓ἀγα βὰν χαὶ χαχὸν ὡς ἐν «τοῖς λόγον ἔχουσι (διὸ χαὶ ἀντι- 

τ ἐν τοῖς ὕνητοῖς ζῴοις" εἴτε δοίη τις ἐπιϑυμίαν ἐνεῖναι, πάντως 

ἔσται ἥδονή τε χαὶ λύπη ἐν τούτοι εις; εἴτε τὸ ἀνάπαλιν ἡδονὴ ἐνείη χαὶ 
΄ ΄ ἘΠ Δ ὃ ΄ A S\ / σ \ λύπη, πάντως χαὶ ἐπιϑυμία)" ἔτι δὲ ἐναργέστερος ὁ λόγος Ὑγ ταν ὅταν χαὶ 

μήπω παρόντος τοῦ ἥδέος ἐπ᾽ αὐτὸ ὁπωσοῦν χινούμενα φαίνηται. δῆλον δ8θν 
20 γὰρ ὅτι χατ᾽ ὄρεξιν ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ αἴσϑησιν ἁπλῶς χινεῖται: ἣ μὲν γὰρ 

αἴσϑησις μόνων τῶν παρόντων, ἣ δὲ ὄρεξις χαὶ τῶν ἀπόντων. οἷς δὲ 
ὄρεξις ὑπάρχει ἤτοι ἐπιϑυμία, τούτοις χαὶ φαντασία, ἵνα τῇ μνήμῃ, ὡς 
εἴρηται, τοῦ δέος ἐπ’ αὐτὸ χινῆται. GAN Ὧ φαντασία ἐν τοῖς τοιούτοις 
ζῴοις πλεῖστον ἔχει τὸ ἀόριστον. ἀόριστος μὲν γὰρ ual ἣ εὐλῶν χαὶ 

25 EEL χαὶ τῶν ἀορίστως ὧδε χἀχεῖσε χινουμένων, ἀλλ᾽ ἐν πλάτει μᾶλλον 5 
χαὶ οὐχ ΕΠ στ γε ye ΠῚ τὸ ἀόριστον. οὐ γὰρ ἐχεῖ μόνον ζητοῦσι 
τὸ ἡδύ, ὅπου τέως ἔμενον ἀχίνητοι. ἀλλὰ χαὶ ὡδὶ χαὶ ὡδὶ ἐπ’ ἄλλο χαὶ 

ἄλλο EOE τοῦ μὲν ἡδέος, ἁπλῶς εἰπεῖν, ὡρισμένως ἀντεχόμεναι χαὶ 
πολλαχοῦ αὐτὸ μεταδιώχουσαι, ἀορισταίνουσαι δὲ τῷ ὡς ἔτυχεν αὐτὸ ἐπι- 

80 ζητεῖν χαὶ μὴ ὡς at μέλιτται πρὸς τὴν εἰωϑυῖαν νομὴν ἢ πρὸς τοὺς ol- 

χείους σίμβλους αἴρεσϑαι. τὰ μέντοι ἀτελῇ ζῷα χαὶ αὐτὰ μὲν ὡρισμένως 
τοῦ ἡδέος ἀντέχεται, τῷ δὲ μὴ ἐν πλείοσι τὸ HO τοῦτο ἐπιζητεῖν, ὡς καὶ 10 
ὡδὶ χαὶ ὡδὲ αὐτοῦ τευξόμενα, ἀλλ᾽ ἐν μόνῳ ἐν ᾧπερ χαὶ μένει, ἀπεστενω- 

ένον τε ἔχει τὸν ὅρον χαὶ μᾶλλον ἀόριστον ἢ exer D μὴ πολλαχοῦ μένον τε ἔχει τὸν ὅρον χαὶ μᾶλλον ἀόριστον ἢ ἐχεῖνα, τῷ μὴ πολλαχ, 
[4 2 6 35 τὸν ὅρον τίϑεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐν ἑνὶ μόνῳ, ὡς εἴρηται, τόπῳ. ταύτῃ δὲ χαὶ ἣ 

χίνησις αὐτοῖς ἀόριστος λέγεται ὑπάρχειν διὰ τὸ ἀπεστενωμένον χαὶ χατὰ 
Pe IK? >) Ὅλ ὅλ , δ. A > rtf \ μέρος, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ὅλοις τόπον éx τόπου ἀμείβουσι, χαὶ. ὡς μὴ ὡδὶ 

χαὶ ὡδὶ μηδὲ ὡς ἀφ᾽ ξαυτῶν ὁρμῶσιν ἐπὶ τὴν οἴχοϑεν τοῦ ἣδέος ἀντί- τὸ 1 ' | | 
! 5 3 pea ’ X σ a oi id ας TF ¢ 4 P)] > ~~ Ve ὃς ληψιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ μόνην τὴν οἵαν αὐτοῦ ὑποδοχήν, ὁπότε ἂν ἐχεῖνο ἔξωϑεν 

40 προσπέσῃ. 

ἐπιζητοῦντα correxi: ἐπιζητοῦν Aa 4 lacunam indicavi ἐμπεσὸν] ἡδὺ a 

δεξάμενα scripsi: δεξάμεναι A: δέχονται a 6 fortasse μόνων ut γ. 21 
16 εἶναι a 
or oo 

90" 
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p. 48425 Ἡ μὲν οὖν αἰσϑητικὴ φαντασία, ὥσπερ εἴρηται, xat ἐν ϑῦν 
τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὑπάρχει, ἣ δὲ βουλευτιχὴ ἐν τοῖς λογιστιχοῖς. 

Εἰπὼν χαὶ τοῖς ἀτελέσι ζῴοις φαντασίαν ἐνυπάρχειν, εἰ χαὶ ἀόριστον, 

χαὶ πολλῷ δηλονότι μειζόνως ἐνδιδοὺς αὐτὴν ἐνεῖναι ὡς χαὶ τελειοτέροις 

5 τοῖς χατὰ τόπον χινουμένοις, εἰρηκὼς δὲ πολλάχις χαὶ τὸν ἐν ἡμῖν λόγον 20 

φαντασίᾳ γρῆσϑαι, ὡς χαὶ ἐν ἀνθρώποις χαὶ οὐχ ἐν μόνοις ϑηρίοις 

φαντασίας ἐνούσης. διορίζει φιλοσοφώτατα τὸ διάφορον τῆς τε ἀνθρωπίνης 
χαὶ τῆς τῶν ἀλόγων ζῴων φαντασίας, τῆς μὲν ὡς χαὶ δόξῃ χαὶ λόγῳ 
συνούσης χαὶ βουλῆς τινος μεταλαμβανούσης χαὶ ἐνίοτε μὲν ἰϑυνομένης ὑπὸ 

10 τῆς λογιχῆς βουλήσεως, ἐνίοτε δὲ χαὶ ἀνϑθισταμένης πρὸς αὐτήν, ὡς ποτὲ 
χαὶ χαταχρατεῖν ἐν τοῖς ἀχρατέσι (τοσοῦτον ἔχει τὸ πρὸς τὸ λογοειδὲς 

χατὰ φύσιν συγγενές), τῆς δὲ μὴ πεφυχυίας λόγῳ ἢ βουλῇ συνάπτεσϑαι, 
εἰ χαὶ ἐν ἐνίοις, ὅσα ἐμφαίνει τι χαὶ λογοειδὲς ἐν αὑτοῖς, τὸ συνεϑίζεσϑαι 

ὑπὸ τῶν λογικῶν χαὶ ῥυϑμίζεσϑαί πως οὐχ οἴκοϑεν ἀλλ᾽ ἔξωϑεν ὑπάρχει, 

τῷ or 

15 διὰ τὸ τὴν φύσιν μὴ ἀϑρόως μετιέναι ἐπὶ τὰ πολὺ διεστῶτα, ἀλλὰ διὰ 
τῶν ἀεὶ προσεχῶν. χύνες γὰρ χαὶ πίϑηχοι χαὶ ἄρχτοι χαὶ ἵπποι, εἰ χαὶ μὴ 

οἰχεῖον ἔχουσι λόγον, ἀλλὰ τῷ ἀνϑρωπίνῳ ῥυϑμίζονται λόγῳ τινὰ δηλονότι 
ῥυϑμόν, χαὶ οὐχ οἷον οὐδὲ ὅσον αὗται αἱ ἡμέτεραι φαντασίαι οὐχέτι μέντοι 80 

μύρμνηχες χαὶ μέλισσαι ἣ τὰ ἑρπετὰ ἣ νηχτά, οὐδ᾽ ἔτι μᾶλλον τὰ ἀόριστον 
20 ἔχοντα τὴν φαντασίαν. οὗτος μὲν οὖν 6 σχοπὸς τῆς λέξεως, διαχρῖναι τὴν 

αἀνϑρωπίνην φαντασίαν, ἣν νῦν βουλευτιχὴν χαλεῖ, ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς ἀλόγοις. 

τὸ δὲ χατὰ μέρος τοῦ ῥητοῦ ἐπισχεπτέον. τὴν ἐν τοῖς λογιστιχοῖς βουλευτιχὴν 

προσαγορεύει, ὡς πάσῃ φαντασίᾳ τὸ ἀμφίβολόν πως ἀποδιδοὺς χαὶ περὶ τὰ 
ἐνδεχόμενα ἔχον. οὐ γάρ ἐστι περὶ τὰ ἀΐδια ual ὡσαύτως ἔχοντα ἀεὶ χαὶ 35 

bo σι 
- > ~ \ , ΄ ~ , > ee, ~ ~ \ 

ὧν ἀναγχαῖον τὸ τέλος ὁποιαοῦν τις βουλή, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς πραχτοῖς xal με- 

ριχοῖς χαὶ τοιούτοις, οἷα ποτὲ μὲν ἐχβαίνειν ποτὲ δὲ μή, xat οἷα μὴ ἀεὶ 
\ haan ΄ε \ 5) ΄ Γὰ ἐνὶ , σ XOX VY ΄σ +. TO AUTO αἱρετὸν εἰσφέρειν. διὸ φαίνεται, ὥσπερ οὐδὲ αἴσϑησιν, οὕτως οὐδὲ 

~ 5 

φαντασίαν τοῖς οὐρανίοις ἀπονέμειν ὡς χατὰ μόνον νοῦν ἐνεργοῦσι. χαὶ πῶς 
ἌΡΑ Ἂ YW. iz ¢ ~ > > , SERN c A ih \ γὰρ ἂν ety βουλή τις ὁποιαοῦν ἐν ἐχείνοις ἀεὶ ὡσαύτως χινουμένοις χαὶ 

ΒΞ ΤῊΣ 4 it Ὁ Ζ' ~ 

30 ast ἐν τέλει οὖσιν; εἰ δέ τις ἄλλως αἴσϑησιν αὐτοῖς ἀπονέμει, ἄλλως φιλο- 
~ > ΄ ~ σοφεῖ περὶ αἰσϑήσεως χαὶ οὐ περὶ ταύτης, ual? ἣν ἡμεῖς χαὶ τὰ ϑνητὰ 40 

navta ζῷα αἰσϑανόμεϑα, τῆς ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν πληγῆς προσδεόμενοι καὶ 
> ny ‘4 περι > ὃ ΕΣ / y ΡΥ AN X ANTEC oa > 4 ~ ὑργάνῳ τῷ αἰσυϑητηρίῳ χρώμενοι, ἀλλὰ τὴν ἔνδοϑεν ὅλην ἐγειρομένην τῶν 
“ΠΩ ~ ~ ~ S ΄ a S ΄ αἰσθητῶν γνῶσιν, (οὐ) πληγῆς οὐδὲ ὀργάνων δεομένην, οὐδὲ χατὰ πάϑος, GAN 

σ 7 ¢ ~ ~ 35 ὅλην χατ᾽ ἐνέργειαν χρείττονα ἑστῶσαν, χαὶ οὐχ 8x τοῦ σώματος εἰς τὸν 
~ 5 ΄ 5 ~ ~ ~ papery IN γοῦν ἀνατρέχουσαν, ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ vod εἰς τὸ σῶμα προϊοῦσαν, χαὶ διὰ τὸ 

αἰσϑητῶν εἶναι πραγμάτων αἴσϑησιν προσαγορεύει. εἴ τις οὖν οὕτω xal 
φαντασίαν τιϑείη ἐν αὐτοῖς, ὁμοίως ἀποδώσει τῇ αἰσϑήσει. τὸ ἀμφίβολον 
ἊΝ ~ ~ \ ~ a , δὴ τῆς βουλῆς χαὶ αὐτὸς σαφῶς ἐπιδεικνὺς ἐπήγαγε τό 

δι 

6 μόνοις τοῖς ϑηρίοις a 8 χαὶ λόγῳ καὶ δόξῃ ἃ 29 ἐν om. a 30 ἀπονέμοι ἃ 
34 οὐ addidi 39 σαφῶς om. a 



10 

15 

30 

90 
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VR > , Ix x“ ’D> ~ p. 43497 Πότερον yap πράξει τόδε ἢ τόδε, λογισμοῦ ἤδη ἐστὶν 8θν 
ργον. 

"» 

~ >) 

Ἐν γὰρ τοῖς ἀμφιβόλοις χαὶ οὐχ ἀναγχαίως ἔχουσιν ἕνα χαὶ τὸν αὐτὸν 49 
ὅρον χαὶ ἕν τὸ τέλος τὸ πότερον τόδε ἣ τόδε. καὶ ὁμοῦ τὸ λογικὸν τῆς 50 
βουλευομένης ζωῆς σαφηνίζει. τὰ γὰρ ἄλογα ζῷα πρὸς τὸ φαινόμενον 
ear ΄ σ. ΑΥ̓ΧΑῚ \ 5 LA \ σ᾽ ΄ \ CQ \ ἡδὺ μόνον ἵεται, διὰ τὸ ἀπεστενωμένον πρὸς ἕν τι βλέποντα τὸ 786, χαὶ 
οὐχ ὡς ὃ λόγος διὰ πλατυτέραν χαὶ ἐπὶ πολλὰ διατείνουσαν ϑεωρίαν τε χαὶ 
Ὑ Ὰ Χ X Ni 5 lé \ \ \ δὶ δῶ σ Ἁ 7 ὄρεξιν ποτὲ μὲν πρὸς τὸ ἀγαϑόν, ποτὲ 6& πρὸς τὸ δύ. ὥστε λογικὴ μέν, 
περὶ τὰ SUS Ono δὲ χαὶ ἢ τῶν pon στῶν φαντασία. αἰσϑητικὴν δὲ 
χαλεῖ τεῦ τὴν ἀπὸ μόνης ἐγειρομένην αἰσϑήσεως. δεῖ γάρ, ὡς ἐν 

τοῖς περὶ αὐτῆς ὑπ᾽ | αὐτοῦ διώρισται λόγοις, αἰσϑέσϑαι πάντως πρότερον, 87: 
χαὶ τότε τοὺς ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν τύπους ἐγγενέσϑαι τῇ φαντασίᾳ, xat? ods 

λοιπὸν ἐχείνη χινεῖται. ἢ γὰρ βουλευτιχὴ παρ᾽ αὐτῶν χινουμένη πάντως μὲν 
\ by, a) αν 5 ΄ X > Ν 2 [4 3) ) 5 SumAN 4 >. \ ἘΠ δθοὴ ἶχὶ αἰσϑήσεως τὴν ἀρχὴν ἐγείρεται, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπὸ τς ὃ 

δὲ τὸ χατ᾽ οὐσίαν τος ἐν συγγενὲς HEC. πως xat τὴς: ἐχείνου 
βουλῆς χαὶ συνεργεῖ πρὸς αὐτὴν οὕτως, ὡς ἐνίοτε μὲν ἕπεσϑαι, ἐνίοτε δὲ ὅ 
πρὸς θάτερον ἐπιχλίνειν τοῦ ὑπὸ τοῦ λόγου ἐγχρινομένου, χαὶ ἢ ἐπικρατεῖν 
ὡς ἐπὶ τῶν ἀχρατῶν 7 ἐπιχρατεῖσθϑαι ὡς ἐπὶ τῶν ἐγχρατῶν. χαὶ τί τὸ 
βουλευτιχὸν παρέστησεν; οὐ μόνον ὅτι ἐν τοῖς ἐνδεχομένοις χαὶ πραχτοῖς 
χαὶ ἄλλοτε ἄλλως ἔχουσι, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ πρὸς ἕν ὁρᾶν ἀνάγχη τὸν βουλευό- 
wevoy χαὶ πρὸς τοῦτο ὡς αἱρετώτατον ἀναφέρειν, ὅπερ ἕν ἔφη μέτρον. 

\ \ σ δ \ 5 ΄ ΣΆ ~ Ἢ \ cas , \ \ 

χαὶ γὰρ ὅτε ἢ TO ὠφέλιμον αἱρεῖσϑαι δεῖ ἢ τὸ 766, βουλεύεται πρὸς τὸ 

αἱρετώτατον ἀποβλέπων. ἀλλὰ χαὶ ὅτε ὁρισάμενος ὠφέλιμον εἶναι τὸ αἷρε- 10 

τώτατον, πότερον τόδε ὠφελιμώτερον ἢ τόδε, βουλεύεται, πάλιν ἑνὶ χαὶ τῷ 
τι » ΄ 5 Ὁ \ \ ~ ; ε ΄ ὯΔ A ue \ 

αὐτῷ ὠφελίμῳ ἐπερειδόμενος τὰς βουλὰς ποιεῖται: ὡσαύτως δὲ χαὶ 6 τὸ 
φῶ L é / σ x7 a > 4 ΄ 

ἡδὺ ϑέμενος τέλος. ὥστε δύναται ἕν ἐκ πλειόνων φαντασμάτων 

ποιεῖν. 6 δὴ βουλευόμενος οὐχ ἀπεστενωμένως, ὡς εἴρηται, εἰς τοδὶ ἀπο- 
βλέπει μόνον, ἀλλ᾽ εἰς πλείω, καὶ ταῦτα χαὶ μεριχὰ χαὶ γενητὰ χαὶ ποτὲ 
ὄντα χαὶ ἐνὸς este ἄλλως χαὶ ἄλλως oe χαὶ παραβαλλόμενα πρὸς ἄλληλα, 15 

χαὶ διὰ τοῦτο τὸ ἐχ πλειόνων τοιούτων εἰς ἕν τῷ λογισμῷ συναιρούμενον, 

χαϑάπερ ἔφη ποὺ []λάτων, χαὶ φαντασίᾳ πάντως συνεργῷ χρώμενος, ἧς 
ἔργον τῶν τοιούτων προσεχῶς ἀντιλαμβάνεσϑαι γνωστῶν. 

/ \ > p. 434210 Kat αἴτιον τοῦτο τοῦ δόξαν μὴ δοχεῖ ν ἔχειν, ὅτι τὴν ἐχ 
συλλογισμοῦ οὐχ ἔχει, αὕτη δὲ ἐχείνην. 

«Εἰ μέν τις δύξαν ἁπλῶς τὴν χατὰ τὸ ἐπιπόλαιον χαὶ δοχοῦν χαλοίη 20 
νῶσιν, μάλιστα τοῖς ἀλόγοις ταύτην ἀποδοτέον ζῴοις, χαὶ δὴ καὶ ὁ Ἰάμ- 
βλιχος ἐν τῇ ἀλόγῳ τάττει ζωῇ καὶ τὴν δόξαν: εἰ δὲ τὴν ἐχ λόγου χαὶ 

8 τοτὲ μὲν ἃ 11 διώρισται cap. ὃ p. 228b10sqq. 22 δεῖ] δὴ A 23 post ἀπο- 

βλέπων add. βουλεύεται A ὡρίσατο A 24 ὠφέλιμον A "31 ἔφη που [Π]λάτων] 
Phaedr. 29 p. 2498 
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συλλογισμοῦ χαὶ τὴν 2x πολλῶν μερικῶν εἰς ἕν τὸ χκαϑόλου συναιρουμένην, 87 
οὐχ ἂν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ταύτην ἀπονείμειεν. αἴτιον οὖν φησι τοῦ μὴ πᾶσαν 

“ee το y 

φαντασίαν, περὶ ἧς ὃ λόγος, ἧ καὶ ὄρεξις ἕπεται, δόξαν δοχεῖν ἔχειν, ὅτι 
τι 

~ \ \ ~ ~ 

thy ἐχ συλλογισμοῦ οὐχ ἔχει, ἐπεὶ τήν γε χατὰ τὸ δοχοῦν γνῶσιν 2 

σι πᾶσα ὄρεξις ἔχει. οὐ γὰρ οἷόν τε ἄνευ γνώσεως ὀρέγεσϑαί του, χαὶ γνώσεως 
πάντως τῆς χατὰ τὸ δοχοῦν᾽ περὶ γὰρ τὰ πραχτὰ ἢ δόχησις, ὡς περὶ τὰ 

ϑεωρητὰ ἣ ἀχρίβεια. αὕτη δὲ ἐχείνν, τουτέστιν ἢ Ex συλλογισμοῦ δόξα 
ἑπομένην ἔχει τὴν φαντασίαν, ἅτε περὶ πραχτὰ οὖσα χαὶ ἐνδεχόμενα ἄλλως 
ual ἄλλως ἔχειν χαὶ ἣ τοιαύτη δόξα. 

10 p. 434212 Διὸ τὸ βουλευτιχὸν οὐχ ἔχει ἣ ὄρεξις. 

Ὄρεξιν νῦν ἰδίως χαλῶν τὴν ἄλογον, χαὶ συμπλέχει τὸν συλλογισμὸν 81 
ἐν δευτέρῳ σχήματι" 7 ἐν τοῖς ἀλόγοις ὄρεξις οὐχ ἔχει τὸ λογιστικόν" τὸ 
βουλευτικὸν ἔχει τὸ λογιστιχόν" 4 ἄρα τοιαύτη ὄρεξις οὐχ ἔχει τὸ βουλευ- 
τιχόν. τοσοῦτον GE τῆς ὀρέξεως τῆς ἐν τοῖς ἄλλοις ἥ ἡμετέρα ὀρεχτιχὴ 

15 φαντασία. πλεονεχτεῖ, ὡς παρισοῦσϑαί πως τῷ λόγῳ, χαϑάπερ εἴρηται, χαὶ 

τῇ τοῦ λόγου βουλήσει, ὡς ἐπὶ τῶν πραχτῶν χαὶ ἀνϑίστασϑαι χαὶ δια- 35 

μάχεσϑαι, ἐνίοτε δὲ χαὶ ἐπιχρατεῖν αὐτῆς. ποτὲ μέντοι χαὶ νιχᾶσϑαι. ὅτε 
μὲν οὖν ἀπὸ τῆς ἀλόγου ἐν ἡμῖν ὀρέξεως ἢ ἀρχὴ γίνεται, χινεῖ μὲν αὖϑις 
αὐτή, χινεῖται δὲ τότε ἢ λογικὴ βούλησις: ual ἐνίοτε ἣ βούλησις ὅλη ἐχείνῃ 

πεται ὡς ἐπὶ τῶν ἀχολάστων, ἐνίοτε δὲ ἀνθίσταται μὲν οὐ χρατεῖ δέ, ὡς 

πὶ τῶν ἀχρατῶν. ὥσπερ, φησί, σφαῖρα ἣ ὄρεξις τὴν ὄρεξιν, 

εἰχόνα φέρων τοῦ εἰρημένου τὴν ἐπὶ τῶν ἀντιρριπτούντων ἀλλήλοις μίαν 41 

σφαῖραν. χινοῦντος μὲν τοῦ ῥιπτοῦντος, χινουμένου δὲ τοῦ δεχομένου 

χαὶ πάλιν τῷ ῥιπτεῖν χινοῦντος. οὕτω γὰρ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀχρατῶν χαὶ ἣ 
χείρων τὴν χρείττονα χινεῖ ὄρεξιν χαὶ ἣ χρείττων τὴν χείρονα ὡς ἀνϑι- 

σταμένην. χαὶ νιχᾷ, ὡς ἐπὶ τῶν σφαιριζόντων ὃ σφοδρότερον πλήξας, ἐπὶ 
6b τῶν ἀχρατῶν ἣ χείρων ὄρεξις, ὥς γε ἐπὶ τῶν ἐγχρατῶν ἣ χρείττων. 4 
χαὶ ἔοιχεν ἀχρασίαν νῦν χαλεῖν πᾶσαν τὴν διαμάχην, χἂν μὴ τὸ φαυλότερον 
ἀλλὰ τὸ χρεῖττον ἐπιχρατῇ, xa¥ ὅσον ὅλως μὴ ἑνὸς τὸ χράτος, ἀλλὰ ποτὲ 

\ 

30 μὲν ϑατέρου, ποτὲ δὲ tod λοιποῦ. οἵ ye μὴν ἐξηγηταὶ τὴν τῆς σφαίρας 
5 

τῷ σι 

ae , Pls ~ / 5) 4 4 ~ >} ~ \ δ IN7 [4 εἰχόνα ἐπὶ τῶν οὐρανίων ἀχούουσιν, ὡς τῆς ἀπλανοῦς χαὶ τὴν ἰδίαν χίνησιν 
p We [4 ~ “4 ΄ ~ DI ~ ἐνδιδούσης ταῖς πλανωμέναις, ἵνα χαὶ ἑχάστη τῶν πλανωμένων ἰδίαν κινῆται 

/ \ 9 c > c ~ ς ~ 3 ~ 

χίνησιν χαὶ αὐτὴ ἢ ἀπλανὴς thy ἑαυτῆς, xat τρίτη 4 ἀπὸ τῆς ἀπλανοῦς 5 g = 

ἐνδιδομένη χρατῇ τῆς δευτέρας. ἐπειδὴ φύσει, τουτέστιν χατὰ φύσιν ἣ βού- 

35 λησις χρείττων χαὶ ἀρχικωτέρα, ἅτε χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτῆς ὅλη δυναμένη ἐγείρεσϑαι 

χαὶ ὡς τὸ ἀγαϑὸν σχοπὸν τιϑεμένη, χατὰ φύσιν ἂν αὕτη χινοίη τὴν δευτέραν. 
ἢ ὅτε στασιάζει πρὸς τὴν χρείττονα, χινεῖ πως χαὶ αὕτη, ἐχείνην, ὡς ἐπὶ 
τῶν τὴν σφαῖραν ἀντιρριπτούντων εἴρηται. ἐὰν οὖν μὴ ϑέλγηται μηδὲ βιάζηται, 

9. χαὶ ἄλλως om. ἃ 11 ἰδίως χαλῶν] χαλεῖ ἰδίως ἃ 13 οὐκ om. ἃ βουλευτιχόν] 
λογιστιχὸν ΑἹ 22 φησί om. a, qui ὥσπερ — ὄρεξιν lemmatis loco exhibet 
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ἀλλὰ τοὐναντίον ἐπιχρατεῖν μέλλῃ ἣ βούλησις, | τρίτη ἔσται χίνησις ἢ ὑπὸ 87» 
τῆς βουλήσεως, κατασταλτιχὴ τῆς ἀλόγου, πρώτης μὲν τῆς οἷον χελευστιχῆς 
προστάξεως χατὰ φύσιν ὑπαρχούσης" χελεύει γὰρ φύσει, ὡς εἴρηται, 7 βούλησις 

τῇ φανταστιχῇ ὀρέξει, αὕτη δὲ ἔτι ἀπαιδεύτως ἔχουσα ἀνάπαλιν ἐχείνην οὐχέτι 
ὅ χατὰ φύσιν πρὸς τὸ οἰχεῖον αἱρετὸν χαϑέλχειν ἐπιχειρεῖ, wy χαϑελχυσϑεῖσα 

G& ἢ βούλησις χαταστέλλει μετά τινος ἐνστάσεως τὴν ἐχείνης χίνησιν. 5 

> \ p.434016 Τὸ δὲ ἐπιστημονιχὸν οὐ χινεῖ 

ἤτοι οὐ χινεῖται (διπλῇ γὰρ H γραφὴ τ ἀλλὰ μένει. διὰ 
τῶν ἐφεξῆς δοχεῖ μὲν συμπεραίνεσϑαι χεφαλαιωδῶς τὰ προειρημένα πάντα, 

10 ἄνωϑεν ἀρχόμενος ἀπὸ τῆς ἀχροτάτης τῶν ἡμετέρων ψυχῶν οὐσίας. 
\ \ e ~ 5 > b) ~ Jet 4 \ ~ \ ~ ~ 

ual yap ὃ πᾶς αὐτῷ ἐξ ἀρχῆς etétato λόγος πρὸς πᾶσαν thy τῶν ὑνητῶν 
‘ 

\ ζῴων ψυχήν: τὸ γὰρ ἐπιστημονιχὸν ὑπ νῦν οὐ τὸ δυνάμει, ἀλλὰ τὸ 10 
τέλειον χαὶ ἐνεργείᾳ ὃν ἐπ στη! ov, ὡς τὸ ὕφαντόν φαμεν τὸ He ὑφανϑὲν 
χαὶ χρυσωτὸν τὸ χεχρυσωμένον᾽" ἐπεὶ τό γε δυνάμει ὡς χαὶ ἔτι ἀτελὲς χαὶ 

15 χινεῖ χαὶ χινεῖται. χινοῦν μὲν τὸ ζῷον ὡς δι’ αὐτοῦ χαὶ δι’ αἰσϑήσεων 

χαὶ φαντασιῶν ἐπὶ τὴν τῶν εἰδῶν ἀναληφϑησόμενον Dav, χινούμενον δὲ ὡς 
τελειούμενον ὑπὸ τῶν οὐσιωδῶν τῆς ψυχῆς νοητῶν εἰδῶν. ἀλλὰ χαὶ τὸ 
ἤδη τελειωϑὲν ὡς ἤδη δυνάμενον χαὶ ἑαυτὸ νοεῖν, xa? ἕξιν δὲ χαὶ Bue 
βολὴν τελειωϑέν, χαὶ τοῦτο χινεῖται ὡμολογημένως ὑπὸ τοῦ τὰ οἷον ἀφώ- 15 

20 τιστα ἐν αὐτῷ χρώματα ἐνεργείᾳ fines ἀποτελοῦντος φωτός, χαὶ ὡς ὑπὸ 
τῆς τέχνης. τὰ τεχνητά, καὶ ὡς τὴν ἐνέργειαν ἀπὸ τῆς οὐσίας μερίζον. ἀλλὰ 
χαὶ χινεῖ οὐ τὸ ζῷον προσεχῶς, ὡς ὃξ τοῦ πραχτιχοῦ αἴτιον νοῦ δεῖ γὰρ 
τὴν μείζονα λεγομένην πρότασιν προτεϑεωρῆσϑαι καὶ tote ἐπισυναφϑεῖσαν 
τὴν μεριχὴν ποιῆσαι τὸν πραχτιχὸν νοῦν. αὐτὴν δὲ xa? αὑτὴν τὴν μείζονα 
ὃ xa? ἕξιν see ek ϑεωρεῖ, ὥσπερ τ μεριχὴν nay τ ἢ βουλευ- 
τιχὴ πο ἐπὶ τῶν icy ζῴων, ἀμφοτέρας 68 χατὰ συμπλοχὴν ὃ 30 

πραχτιχὸς χαλούμενος νοῦς. διὸ χαὶ αὐτὸς ἐφεξῆς ἐπιζητεῖ, πότερα μᾶλλον 

χινεῖ τὸ ζῷον ἢ μείζων 7 ἣ ἐλάττων πρότασις. εἰ γὰρ ὁπωσοῦν χαὶ ἣ 
μείζων χινήσει χαὶ ὃ ἐπιστημονιχὸς λόγος, ἀλλ᾽ 6 xa ἕξιν χαὶ 6 προϊών. 

80 6 μέντοι χωρισϑεὶς χαὶ τοῦτο μόνον dy, ὅπερ ἐστί, χαὶ χατὰ τὴν οὐσιώδη 
ἑστὼς ἐνέργειαν δευτέρως μετὰ τὸν χαὶ τῆς οὐσίας τῆς ψυχιχῆς ὑπερέχοντα 
γοῦν (διὸ χαὶ νοῦς ἅμα χαὶ ἐπιστημονιχὸς λέγεται, τὸ δευτερεῦον αὐτοῦ τοῦ 
ἐπιστημονιχοῦ δηλοῦντος) ὃ δὴ τοιοῦτος οὔτε χινεῖ οὔτε χινεῖται, ἀλλὰ μένει. 
μόνον γὰρ τοῦτό ἐστι, φησίν, ὅπερ ἐστίν, οὐχέτι οὐδεμιᾷ δευτέρᾳ συμπλεχό- 

35 μενος ζωῇ, ahha χαὶ τὴν ἐνέργειαν εἰς τὴν οὐσίαν Πα τον διὰ τὴν πρὸς 
τὸν ὑπερέχοντα νοῦν συναφήν, οὐ δι’ ἑτερότητος γινομένην (οὐ γὰρ ὡς ἣ 
φύσις χαὶ τὰ σώματα ἐξῆπται τῶν εἰδῶν). ἀλλὰ xa? ἕνωσιν χαὶ ταυτό- 
THTA μᾶλλον συμφυῆ), ὀλίγης τῆς ἑτερότητος ἐγγινομένης. ὅϑεν χαὶ δευτέρως 

\ τὰ αὐτὰ ἐπὶ τῆς ἀχρότητος τῆς ψυχῆς χατηγοροῦμεν, ὅσα χαὶ ἐπὶ τοῦ 30 

τῷ οι 

bo or 

7 od xtvet — 8 φέρεται] οὐ κινεῖται a 10 οὐσίας ἐννοίας A! 13 φαμεν] μὲν a 

27 νοῦς om. A 39 χατηγορούμενα a 
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ἐξῃρημένου αὐτῆς vod, τὸ δευτερεῦον αὐτῆς ἐνδειχνύμενοι διὰ τῆς τοῦ ἐπι- 87ν 
στημονιχοῦ τῷ νῷ προσϑήχης, τὸ οἷον μεταξὺ δηλοῦντος τοῦ τε μένοντος 
χαὶ τοῦ προϊόντος χαὶ τοῦ νοεροῦ καὶ τοῦ ἀνελιττομένου τῆς γνώσεως εἴδους" 

τὴν μὲν οὐσίαν χαὶ μονὴν διὰ τοῦ μένοντος. καὶ προϊόντος, τὴν δὲ ἐπι- 

5 στήμην διὰ τοῦ νοεροῦ χαὶ ἀνελιττομένου τῆς γνώσεως εἴδους. ἣ μὲν γὰρ 

γνῶσις ἐνέργειά τις" μονὴ δὲ χαὶ πρόοδος οὐσιώδεις ὑποστάσεις τὴν ἀμέριστον 35 

ὁμοῦ χαὶ μεριστὴν ἤτοι τὴν μεταξὺ παρὰ τῷ [᾿λάτωνι ἐμφαίνουσαι ὕπαρξιν, 

ὡς ὃ νοῦς χαὶ ἢ ἐπιστήμη τῷ ᾿Αριστοτέλει δηλοῦσι τὰς παρ᾽ ἐχείνῳ χατὰ 
τὸν ταὐτοῦ καὶ ϑατέρου χύχλον περιφοράς. ἀλλὰ πρὶν τῶν ἐφεξῆς ἔχεσϑαι, 

10 μιχρὸν ἐπιστάντες ἀπορήσωμεν πρὸς Has αὐτοὺς διττὰς ἀπορίας, τὴν μὲν 
ἀπὸ τῶν πραγμάτων, τὴν δὲ ἀπὸ τῶν δοξῶν τῶν ἄχρως πεφιλοσοφηχότων 

ἀνδρῶν. ὧν ἢ μὲν ἀπὸ τῶν πραγμάτων ζητεῖ τὸ πῶς οὐχὶ χαὶ ἢ ἀχρότης 
τῆς ψυχῆς χινεῖται ὑπὸ τοῦ ἐξῃρημένου αὐτῆς νοῦ, ὑπὸ μὲν τοῦ παντελῶς 40 

τῆς ψυχῆς ἐξῃρημένου ὡς ποιητικοῦ, ὑπὸ δὲ τοῦ μετεχομένου ὑπ᾽ αὐτῆς 
15 ὡς ὁριστιχοῦ, διὸ ὡς χινουμένη καὶ ὡς αὐτοχίνητος τῷ [Πλάτωνι παραδέδοται. 

πῶς οὖν ἡμεῖς οὔτε χινεῖσϑαι οὔτε χινεῖν τὴν τῆς ψυχῆς ἀχρότητα, ἀλλὰ 
μένειν φαμὲν χωρισϑεῖσαν. χαὶ τοῦτο μόνον οὖσαν ὅπερ ἐστί, χαίτοι ye χαὶ 
τότε νοῦ ἐξηρτημένην χαὶ ὑπὸ νοῦ οὐσιουμένην; 7, ὡς εἴρηται, οὐχ ἣν μετὰ 
ἀποστάσεως ἣ ἐξάρτησις, ἀλλὰ μόνον μετὰ συμφύσεως χαὶ ἄμεσος, ὅπου γε 45 

20 χαὶ τῶν φυσιχῶν εἰδῶν οὐ τὸ σῶμα προσεχῶς, ἀλλ᾽ οἵ φυσικοὶ λόγοι τοῦ 
εἴδους ἐξάπτονται, χαὶ διὰ μέσων αὐτῶν χαὶ τὸ μεριστόν. of γὰρ λόγοι 
μετὰ τὰ εἴδη πανταχοῦ προσεχεῖς. λόγος δὲ χαὶ ἢ ψυχικὴ οὐσία, χαὶ 
χρείττων ἢ χατὰ τοὺς φυσιχούς" διὸ χαὶ τῷ οἰχείῳ εἴδει προσεχέστερον χαὶ 
συμφυέστερον συνάπτεται. τῶν δὲ μεριστῶν ἴδιος ἣ χίνησις, ἐνέργεια οὖσα 

25 xata je ᾿Αριστοτέλην, ἐπὶ ταύτης τῷ τῆς χινήσεως χρώμενον ὀνόματι, χαὶ 
οὐχ ὡς 6 [Πλάτων ἐνίοτε χαὶ ἐπὶ τῆς τῶν ἀμερίστων ἐνεργείας ὡς ἐπὶ τῆς 50 

ἄχρας νοερᾶς. χαὶ γὰρ τὸν νοῦν ἐχεῖνος περὶ τὰ αὐτὰ χαὶ χατὰ τὰ αὐτὰ 
χαὶ ὡσαύτως χινεῖσϑαι λέγει χαὶ αὐτὴν τὴν ἀρίστην ἐνέργειαν αὐτοῦ χί- 
νησιν χαλεῖ: οἷδε ὃὲ χαὶ τὰς φυσικὰς πάσας, ὧν ἐξαίρει τὴν ψυχιχήν. 

80 6 μέντοι ᾿Αριστοτέλης, χατὰ τὴν ἑαυτοῦ συνήϑειαν ἀχίνητον χαλῶν τὴν 
ψυχιχὴν οὐσίαν τε χαὶ ἐνέργειαν, διὰ τὸ μόνοις τοῖς μεριστοῖς ἀποδιδόναι 
τὴν χίνησιν, εἰχότως ἀχίνητον χαὶ νῦν λέγει, χαὶ οὐδὲ χινεῖν ἀξιοῖ, ἕως 

ἂν ἐν ἑαυτῇ χαϑαρῶς | μένῃ" χινεῖν γάρ, ὅταν προΐῃ πως. μήποτε δὲ χαὶ 88: 
τὸ παρὰ τῷ [Π᾿λάτωνι αὐτοχίνητον τοιοῦτον, ody ὡς τὸ χινούμενον ἁπλῶς, 

ἀλλ᾽ ὡς τὸ μέσον διὰ τῆς τῶν ἄχρων συνθέσεως δηλούμενον, τοῦ τε “αὐτό᾽ 
φημι χαὶ τοῦ ᾿χινητοῦ᾽. πῶς οὖν οὐσιοῖ τὴν ψυχὴν ὃ νοῦς; οὐ δι᾿ ἀπο- 

στάσεως ἀλλὰ συμφύσεως ἀμέσου, διὸ διὰ μονιμότητος μᾶλλον χαὶ οὐ τῷ 

9 σι 

χινεῖν, ἀλλὰ τῷ ξἕδράζειν ἐν ἑαυτῷ χαὶ τελειοῦν οὐ χεχωρισμένως, ἀλλὰ ὅ 
τῷ χωρίζειν μὲν ἀπὸ τῶν ἔξω, ἐπιστρέφειν δὲ χαὶ συνάπτειν μάλιστα πρὸς 

40 ἑαυτήν τε χαὶ πρὸς ἑαυτόν. ταῦτα μὲν οὖν ἐζητήσϑω τε χαὶ λελύσϑω 

3 post προϊόντος add. τὸ δὲ ἐνέργειαν διὰ A? 4 τοῦ προϊόντος ἃ 7 παρὰ τῷ [᾿λάτωνι] 

Tim. 8 p. 354 sq. 21 χαὶ (ante τὸ) om.a μεριστὸν] χωριστὸν A! 27 ἐχεῖνος --- λέγει] 

Plato de Legg. 1 8, p. 8984 33 χαϑαρῶς ἐν ἑαυτῇ a 



SIMPLICII IN L. DE ANIMA III 11 [Arist. p. 494 416] 313 

χατὰ THY πραγματειώδη ἀπορίαν te χαὶ ϑεωρίαν. ζητείσϑω δὲ xat ὅπως 88: 
- ΄ ΄ = ) Uy \ \ 4 ~ \ \ Dm / τῷ Vel συμφωνήσωμεν Ἰαμβλίχῳ, χαὶ τὸν δυνάμει νοῦν χαὶ τὸν ἐνεργείᾳ 

~ ~ ~ 7 > ~ e ~ ~ ~ δ ~ 

ἐπὶ tod xpetttovos τῆς ψυχῆς ἀχούοντι ἢ τοῦ ὁριστιχοῦ τῆς ψυχῆς ἢ τοῦ 

ἀμεϑέχτου, ἡμεῖς οἰόμενοι ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ψυχιχῆς οὐσίας ἀμφότερα παρα- 
5 δίδοσϑαι, ὡς χαὶ ἐξ αὐτῶν πολλαχοῦ τῶν ᾿Λριστοτέλους ῥημάτων ὑπεμνή- 10 

σαμεν. ἀλλ᾽ οὐ δήπου ἐναντία φϑέγγεσϑαι τῷ Ἰαμβλίχῳ τολμήσομεν, συ! yey: QE Gy ΕΣ scott ee pe θοῦ πη CO Pe ve OO i 
φωνήσομεν δὲ κατὰ δύναμιν, τοσοῦτο ἐλαττούμενοι ὅσον ot τέως προχόπτειν 

ἀξιούμενοι τῶν ἀχροτάτων ἐπιστημόνων, ὧν οἱ μὲν ἀπὸ τῆς τῶν αἰτιατῶν 
ἐπὶ τὴν τῶν αἰτίων ἀναβαίνουσι ϑεωρίαν, οἱ ὃξ ἀνάπαλιν, ὥσπερ ἀπὸ σχοπιᾶς 

10 τὰ χοιλότερα, ἐχ τῶν αἰτίων τὰ αἰτιατὰ χατασχοποῦσιν. ὃ γὰρ αὐτός πως 

ίνεται λόγος, ἐπειδὴ τρόπον τινὰ χαὶ τὰ αὐτά ἐστι τά τε αἴτια χαὶ τὰ 15 

αἰτιατά., διότι χατὰ τὴν τῶν αἰτίων ἰδιότητα χαὶ ἐνέργειαν τὰ αἰτιατὰ τὸ 
- ? > Cc ~ 

εἶναι ἔχει, χαὶ οἷον ἂν τὸ αἴτιον φανῇ uat εἶδος ual ἁπλότητα, τοιοῦτον 
\ \ 5 at DJ / \ " \ 7Q ἊΝ 5] 7 ~ \ 5 \ χαὶ τὸ αἰτιατὸν δευτέρως χαὶ χατὰ μέϑεξιν: χαὶ ἀνάπαλιν τοῖς τὰ αἰτιατὰ 

15 πρότερον ϑεωροῦσιν οἷον ταῦτα δευτέρως χαὶ ἐν μεϑέξει, τοιοῦτον τὸ αἴτιον 
: ς ..ὁ. ὦ \ 5» , eg ce Ti SAN ~ > ἡ ~ SIN 2 ἁπλοϊχῶς χαὶ ἀμεϑέχτως. ὅσα οὖν ἐπὶ τοῦ αἰτίου ϑεωρεῖται χατ᾽ ἰδιότητα, 

τοσαῦτα χαὶ ἐπὶ τῶν αἰτιατῶν. ὃ μὲν οὖν ϑεῖος ἀνὴρ ἐχεῖνος, χατὰ τὴν 
ἑαυτοῦ ἄχραν ϑεωρίαν ἐπὶ τοῦ αἰτίου πρώτως ϑεωρῶν ταύτην, δίδωσιν 30 
ἡμῖν καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς ταύτην νοεῖν" Futv δὲ ἀγαπητὸν ἐπὶ, τῆς ψυχῆς 

90 αὐτὴν πρῶτον ἐπισχεψαμένοις οὕτως εἰς τὸ αἴτιον ἀναδραμεῖν. οἷον τὸ ποτὲ 
viv χαϑαρῶς μένον, ποτὲ δὲ ἀφιστάμενον μὲν τῆς εἰλικρινοῦς μονῆς, ἐπὶ 

δὲ τὸ προβλητιχὸν τῶν ῥεουσῶν ζωῶν προϊὸν χαὶ ταύταις συμπλεχόμενον 
ϑεωρήσαντες ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ὡς χατὰ τοῦτο οὐσιωμένης, 

τῷ or ἀξιοῦμεν χαὶ τὸν δριστιχὸν αὐτῆς νοῦν τοιοῦτον εἶναι, ὡς τοιούτου πράγματος 

25 Oprotixdy, χαὶ πάλιν τὸ ποτὲ εἰς ἐνέργειαν χαϑαρὰν αὐτῆς ἀποχαϑιστάμενον, 
ἐχ τοῦ δυνάμει μέντοι, χαὶ τὸν τῆς τοιαύτης οὐσίας δριστιχὸν νοῦν τῆς ποτὲ 
μὲν δυνάμει ποτὲ δὲ ἐνεργείᾳ εἰλιχρινεῖ γινομένης δυνάμει χαὶ αὐτὸν ἀπο- 
τελεσϑῆναι, οὐχ ὡς πάσχοντα τὸ δυνάμει ἀλλ᾽ ὡς δριστιχὸν χαὶ ὑποστατιχὸν 

τῆς οἷον πασχούσης οὐσίας χαὶ τὸ δυνάμει ποτὲ χαὶ τὸ εἰς ἐνέργειαν αὖϑις 
80 ἀποχαϑίστασϑαι. ταῦτα ἡμῖν ἀπολελογήσϑω χαὶ πρὸς τὴν δευτέραν ζήτησιν. 

ἀλλὰ τῶν ἑξῆς τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐχώμεϑα. ' 80 

p. 484110 Ἐπεὶ δ᾽ ἢ μὲν καϑόλου ὑπόληψις χαὶ λόγος, ἣ δὲ τοῦ 
Ob a ὦ, id X \ , σ ΠΕ τ \ [FAN ΄ nad ἕχαστα (ἣ μὲν γὰρ λέγει ὅτι δεῖ τὸ τοιόνδε πράττειν, 

ἢ δὲ ὅτι τόδε τοίνυν τοιόνδε, κἀγὼ τοιόσδε), ἤδη αὕτη 
raat Mo gave > Es e 4 BD v > 2A \ 

35 χινεῖ ἢ δόξα, οὐχ ἣ χαϑόλου; ἢ ἄμφω, GAA ἣ μὲν 

ἠρεμοῦσα μᾶλλον, ἣ δὲ οὔ. 

Τὰ περὶ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ τῆς ψυχῆς μέχρι τοῦδε χεφαλαιωδῶς 
συμπερανάμενος, ὡς ὃ ἀχρότατος μένει μόνον χαὶ οὔτε χινεῖ οὔτε χινεῖται, Bd 
διὰ τῶν ἑξῆς ἐνδείκνυται περὶ τοῦ προϊόντος νοῦ ὅπως χινεῖται, χἂν ἤδη 

27 post γινομένης add. δυναμένης A 92 τοῦ χαϑόλου a od post det ex Aristotele 

add. τὸν τοιοῦτον a 84 τοίνυν A (ef. p. 314,54): om. a: to νῦν Aristoteles post 

χἀγὼ ex Aristotele add. δὲ a 
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: ~ pt tr A ~ 

τέλειος ἢ χαὶ διὰ τοῦτο ἐπιστημονιχός. το τς ὃὲ χαὶ ὅπως χινεῖται, 88: 

τῷ χαϑόλου pare αὐτοῦ τὴν ϑεωρίαν, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἀμέριστον, ἵνα ἀίδιον με 

χαὶ ἀναγχαίαν αὐτοῦ τὴν eye διασώζῃ, ἥτις ἐστὶν ἢ χαϑόλου παρ᾽ 

αὐτῷ λεγομένη πρότασις, εἰδῶν δὲ ἀντιλαμβανομένη οὐ τῶν οὐσιωδῶν χαὶ 

5 αἰτιωδῶν, ἀλλὰ τῶν ἤδη προϊόντων χαὶ τοῖς αἰτιατοῖς χαὶ μεριχωτέροις ἐν 40 

τῇ ψυχῇ χόγοις συναρμοζομένων (τοιαῦτα γὰρ τὰ χαϑόλου Ὁ ἢ χατὰ 

τῶν peptumrepaly κατηγορούμενα χαὶ σὺν αὐτοῖς τὴν Ὸ- τὸ εἶναι ἔχοντα), 

ὅτι δὲ χαὶ χινεῖ, σαφέστερον ἐπιδειχνὺς διὰ τοῦ τὴν χαϑόλου ταύτην πρό- 
QO ~ ~ TaN \ ~ ~ ~ τὴ 

τασιν παραδιδόναι τῷ πραχτιχῷ, ἣν χαὶ αὐτὴν σὺν τῇ μεριχῇ χινεῖν τὸ 
- ~ \ ~ 

10 ζῷον, καὶ ἐντεῦϑεν én’ αὐτὸν. τὸν πραχτιχὸν μεταβὰς νοῦν συμπεραίνεται 
‘ ~ S ~ X l4 ~ Ὑ os 

χαὶ τὰ περὶ αὐτοῦ παραδεδομένα, ὡς τῆς μὲν καϑόλου ϑεωρητιχῇς οὔσης 
χαὶ ἠρεμαιότερον χαὶ ἐξῃρημένως μᾶλλον χινούσης. τῆς δὲ μερικῆς τῇ βου- 45 

~ ~ / \ Ὁ ΧᾺ ΔῸΣ , 

λευτικῇ μᾶλλον γινωσχομένης φαντασίᾳ χαὶ προσεχῶς χαὶ μᾶλλον χινούσης 
\ ~ \ \ \ Se Ni rey τι χλλ ἄλλως ἔγε pape \ 

τὸ ζῷον περὶ τὰ πραχτὰ χαὶ ἐνδεχόμενα ἄλλοις ἄλλως ἔχειν, ἅτε μεριχὰ 

15 ὄντα χαὶ μερικῆς ἀεὶ δεόμενα πρὸς τὸ ἀποτελεσϑῆναι χινήσεως, τοῦ πραχτιχοῦ 

ἐν ἡμῖν νοῦ ἀμφοτέρας ὁμοῦ τὰς προτάσεις ϑεωροῦντός τε χαὶ συμπλέχοντος, 

τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ ϑεωρητικοῦ παραλαμβάνοντος, τὴν δὲ σὺν τῇ λογοειδεῖ 

ἐπισχοποῦντος φαντασίᾳ, χαὶ χινοῦντος τὸ ζῷον πρὸς τὰ ποτὲ ὄντα 7 δο- 50 
~ c ΄ a > ~ ~ 

χοῦντα αἵρετά, ἐξῃρημένως μέν, ὡς εἴρηται, χαὶ xat ἠρεμίαν μᾶλλον τῆς 
90 μείζονος, προσεχέστερον δὲ χαὶ χατὰ πολλὴν μεταβολὴν ἄλλοτε ἀλλοίαν τῆς 

ἐλάττονος. ποία ὃὲ ἢ χαϑόλου χαὶ μείζων, χαὶ ποία ἢ ἐλάττων χαὶ μεριχὴ 

ὑπέμνησεν, ἑχατέραν μὲν λογικὴν ἀποφηνάμενος τῷ ὑπόληψίν te χαὶ λόγον 
ς Va \ ~ ΄ὔ ¢ ~ Ὑ 

φάναι (χαὶ γὰρ ἢ μεριχὴ λογική, ὡς καὶ τῆς φαντασίας ἡμῶν οὔσης βου- 

λευτιχῆς χαὶ ὡς τῷ νῷ νῦν γνωριζομένη) | διαχρίνων δὲ αὐτὰς ἀπ’ ἀλλήλων 88v 
25 τῷ τὴν μὲν τὸ τοιόνδε ἀξιοῦν πράττειν (τὸ τοιόνδε εἰωϑὼς ὡς χαὶ ἐν 

Κατηγορίαις τῷ καϑόλου πεφυχότι γίνεσϑαι ἀπονέμειν. οἷον ὅτι τὸ ἀγαϑὸν 
>) Ἂχ ἊΝ ἊΝ "ἃ \ c ~ ~ 3 Uf \ i \ \ ¢ , 

chevy οὐ TOOL ἣ τοδὶ ἀλλὰ rs πᾶν ayavov) τὴν O& τὸ μεριχὸν ὁρί- 

ζουσαν, ὅτι ἀγαθόν, τουτέστιν ὅτι φέρε Σωχράτης ἀγαϑύς" τὸ μὲν ὑποχείμενον 

ἐν ταύτῃ τόδε χαλῶν ὡς μερικὸν τὸν Σωχράτη τυχόν, τὸ δὲ τοιόνδε τὸ ὅ 
30 χατηγορούμενον, ὡς ἄνευ προδιορισμοῦ ἀεὶ τὸ χατηγορούμενον ὑπάρχον χαὶ 

διὰ τοῦτο οὐχ ὃν τόδε, ἀλλὰ μᾶλλον τοιόνδε. δύο δὲ pepe ΤΡ ἘΠΕ 

τέϑειχε προτάσεων; τῆς μὲν ὡς τ τρίτου τ λ το menos τὸν λόγον, 

ἔνϑα τόδς τοίνυν τοιόνδε εἶναί ens, ὡς εἰ ἐπὶ Σωχράτους ποιοῖτο τὸν 
λόγον, τῆς ὃὲ ὡς περὶ πρώτου, ὅτε χἀγὼ τοιόσδε. ἤδη αὕτη χινεῖ ἣ 

ΕΣ ΄ ΄ 35 δόξα, ταύτην λέγων τὴν μεριχήν, χαὶ ὡς ἐναργέστερον χινούσῃ τὴν ὅλην 

τέως ἀποδιδοὺς αἰτίαν τῆς χινήσεως τῆς χατὰ τόπον τοῦ ζῴου, χαὶ οὐχὶ 10 
ἘΞ QZ ae f > EEN Qu \ > \ , ε y \ τῇ χαϑόλου, εἶτα οἷον ἐπὶ droptwoews τὸ ἀχριβὲς λέγων, ὡς ἄμφω μὲν χι- 

γοῦσιν, ἀλλ᾽ ἢ μὲν ἠρεμοῦσα μᾶλλον, ὅτι οὐ χινουμένη αὐτὴ χινεῖ. 
4 \ id 5 νὴ ee | +7 

μένει γὰρ ἢ αὐτὴ ἀεὶ οὐδέποτε μεταβαλλομένη οὐδὲ ἄλλοτε ἄλλως ἔχουσα" 

19 ante τῆς addendum esse videtur κινούσης 25 ἐν Karnyoptats] Categ.5 p.3b 30 προ- 

διορισμοῦ} fort. προσδιορισμιοῦ 31 προτάσεων τέϑειχε παραδείγματα a oo ἐποιεῖτο a 

94. ante ἤδη add. ἐπάγει a 37 ἐπὶ διορϑώσεως --- λέγῳν] ἐπιδιορϑ σας ἀχριβέστερον λέγει a 

ὁ αὑτὴ ἃ 
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> \ \ > SEEN , 4 “ 5 ᾽ Me ς΄ ~ ope ~ ᾿ 

ἐπιστημονιχὴ γὰρ ἦν. διὰ τί οὖν μᾶλλον ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς ἠρεμοῦσα: 88v 
5 ~ Ὁ 4 

διότι συμπλεχομένη τῇ μερικῇ χαὶ μεταβαλλομένῃ κατ᾽ αὐτὴν τὴν συμ- 

πλοχὴν συμμεταβάλλεται. ἀΐδιος μὲν γάρ, ἣ τὸ ἀγαϑὸν τίμιον εἶναι ἀπο- Ὧν συμμεταμαικεταις- τ ἢ yavoy τιμῖον ε 
΄ Be INN - \ X v , NNN ray ΄ I ΄ Ξ φαίνεται" ἧ δὲ τῇ ποτὲ μὲν Σωχράτην, ποτὲ δὲ [Πυϑαγόραν ἢ []λάτωνα 15 

5 λεγούσῃ εἶναι ἀγαϑὸν συμπλέχεται χαὶ συμπεραίνεται ἄλλοτε ἄλλον εἶναι 

τὸν τίμιον (τὸ γὰρ συμπέρασμα οὐκ ἐκ μόνης τῆς μερικῆς,. ἀλλὰ χαὶ ἐκ 
τῆς χαϑόλου), ταύτῃ πως καὶ αὐτὴ χινεῖται, χαὶ διὰ τοῦτο τὸ μᾶλλον ἐπὶ 
τῆς ua ἑαυτὴν ἠρεμούσης πρόσχειται δηλωτιχὸν τοῦ χαὶ αὐτήν πως χι- 

νεῖσϑαι χατὰ τὴν συμπλοχήν. συνεπεράνατο οὖν χαὶ τὰ περὶ τοῦ πραχτιχοῦ 
10 νοῦ ὡς χαὶ φαντασίᾳ χρωμένου τῇ ἐν τοῖς λογικοῖς χαὶ ὡς συμπλέχοντος 20 

τὸ μεριχὸν τῷ χαϑόλου καὶ ἄμφω ϑεωροῦντος χαὶ ὡς χινητιχοῦ χατὰ τόπον 
Fal ) f Be cake “εχ ΕἸ ΧΕΣΣ ᾿ Ὶ τῶν ζῴων xat ἀμφοτέρας μὲν τὰς προτάσεις. προσεχέστερον μέντοι χαὶ 

ἐναργέστερον κατὰ τὴν ἐλάττονα, ἀχριβέστερον δὲ φάναι unt’ ἀμφοτέρας" 

χαὶ ὅπως xa ἑχατέραν. ὅτι δὲ χαὶ τὸ ἁπλῶς χινοῦν τὸ ὀρεχτιχόν ἐστιν, 

15 ἀνωτέρω μὲν διὰ πλειόνων ἐπιδείξας, νῦν ὃς ἐν τῷ περὶ τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ 
id c ΄ ~ \ δὰ A / “4 εἴ x \ a an 

λόγῳ ὑπομνήσας τῷ χαὶ THY μεριχὴν φαντασίαν μάλιστα χινητιχὴν εἰπεῖν, 

οὐχέτι ἰδίως χαὶ περὶ τούτου συμπεραίνεται, GAN ὡς περὶ πάσης εἰπὼν 30 
\ 5 s \ C / \ 5 I+ > \ \ ~ 4 \ \ χαὶ αἰσϑήσεως χαὶ Yewptac χαὶ ὀρέξεως (διὰ γὰρ τῆς φαντασίας χαὶ τὰ 

\ ~ > ν᾿ > Q_/F Δ) ) τ χ γλ, 5. ? > yer (2 ΡΟΝ, 

περὶ τῆς αἰσϑήσεως ἐνεδείξατο, ταύτην δ᾽ αὖ εἴληφεν ἀντ᾽ αὐτῆς, ὡς ἀπὸ 

20 τῶν αἰσϑημάτων οἱ φανταστιχοὶ γίνονται τύποι. χαὶ ex τῆς αἰσϑήσεως 7 
φαντασία ἐγείρεται ὡς ἐχείνη ἐκ τῶν αἰσϑητῶν) μέτεισι λοιπὸν ἐπί τε τοὺς 
περὶ ὀργάνου λόγους (καὶ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐμέμψατο τοῖς μὴ χαὶ τὸ ὄργανον 
ὁποῖον εἶναι δεῖ τὸ ζωτιχὸν ὀρίζουσιν, ἀλλὰ μόνον τὸ τῆς ζωῆς εἶδος 
ϑεωροῦσιν, οὐ μέντοι ye χαὶ τὸ δεχτιχόν, ὁποῖον εἶναί τι χρή, διορίζουσι) 30 

ὶ τὸ διαχρῖναι, τίνες μέν εἰσιν ἐν τοῖς ὁπωσοῦν ζῶσιν ἔσχαται ζωαί, 
aX ¢c SEEN ~ 5 ’ σ σ 6 > “4 Χ \ τίνες δὲ at ἀεὶ προσεχῶς ἐπαναβαίνουσαι, ὅσαι ὅλως ὡς ὀργάνων πρὸς τὸ 

ἐνεργεῖν δέονται τῶν σωμάτων (τὰς γὰρ μηδέποτε χρῃζούσας ὡς ἐναργῶς 
ἐξηρημένας ἀφίησι) καὶ ἐπὶ τὸ συμπεράνασϑαι, ὡς τὰ μὲν τελειότερα τῶν 

~ ! ΄ ΄ 

ϑνητῶν ζῴων πάσας ἔχει χαὶ τὰς ὑφειμένας, οὐχέτι δὲ χαὶ τὸ ἀνάπαλιν 
| ry 9 ’ 

30 χαὶ τίνα τὰ ἀτελέστερα τῶν ζώντων, τίνα δέ, ὡς εἴρηται, τὰ προσεχῶς ἀεὶ 3 
ἐπαναβαίνοντα. ἔστιν οὖν περὶ τοῦ ὀργάνου αὐτῷ 6 σχοπὸς εἰπεῖν, μᾶλλον 
6k συμπερασματιχῶς συγχεφαλαιώσασϑαι τὰ πλατύτερον αὐτῷ εἰρημένα, 
ὡς τὸ μὲν τῶν φυτιχῶς χαὶ ἀναισϑήτως ζώντων ὄργανον ἁπλούστερον 

τυγχάνει ὃν πολλῆς ἐπιχρατούσης τῆς γῆς, δι’ αὐτὸ τὸ δυσπαϑὲς εἶναι, καὶ 
35 αὐτὸ τὸ δυσπαϑὲς οὐχ ἐν μεσότητι τῶν στοιχείων, ἀλλ᾽ ἐν ἐπιχρατείᾳ τῆς 

γῆς οὐσιωμένον te χαὶ ὑπὸ τῶν προσπιπτόντων αἰσϑητῶν δυσπαϑέστερόν τε 
γινόμενον χαὶ αἰσϑήσεως ἐντεῦϑεν ἀπολειπόμενον " τὸ γὰρ αἰσϑητιχὸν ὁπωσοῦν 40 
ἐν μεσότητι μᾶλλον τῶν στοιχείων χαὶ οὐχ ἐν ἐπιχρατείᾳ τῆς γῆς. ὡς δηλοῖ 

τὸ ἁπτιχόν, ἔσχατον ὃν αἰσϑητήριον, ἵνα χαὶ τῶν διαφόρων ἐν αὐτοῖς ποιο- 
40 τήτων ἢ γνωριστιχόν, ϑερμότητος φέρε τῆς ἐν πυρί, ψυχρότητος ὃὲ τῆς ἐν 

ὕδατι, δγρότητος δὲ τῆς ἐν ἀέρι χαὶ ξηρότητος τῆς ἐν γῇ ὡς τό γε xad’ 

ῶ 
15 ἀνωτέρω cap. 10 22 ἐξ ἀρχῆς Α ὃ p. 4011 8αα. 31 ὃ om. A 84 δι᾽ 

αὐτὸ --- εἶναι] fort. διὸ αὐτῷ τὸ δυσπαϑὲς εἶναι 



510 SIMPLICI IN L. DE ANIMA III 11. 12 [Arist. p. 434416. 22] 

σι 

10 

15 

30 

pile 
μόνως ἁπτιχὸν χαὶ γευστιχόν, οἷον τὸ τῶν xalP ὅλα ἀχινήτων χατὰ τόπον 
ζῴων, χαὶ τρίτον ὁποῖον τὸ τῶν πορευτιχῶν χαὶ τελειοτέρων, χατὰ μὲν. τὸ 
ἁπτιχὸν οὐδὲν τῶν ἀχινήτων χαϑ᾿ ὅλα ἑαυτὰ διαφέρον, ὡς ὃὲ πορευτιχῶν 
χαὶ πόρρωϑεν αἰσϑάνεσϑαι δεομένων χαὶ οὐχέτι ἀμέσως τῶν προσπιπτόντων 
ἐφαπτομένων, ἀλλὰ διὰ τῶν μεταξύ, χατὰ τὰ χρείττω στοιχεῖα τῶν τοιούτων 
αἰσϑητηρίων οὐσιωμένων. ἔδει δὲ αὐτῷ πρὸς τὴν τούτων συγχεφαλαίωσιν 
ὑπομνῆσαι, ὡς ἅπαν τὸ ὁπωσοῦν ζῶν τὴν γενητὴν ζωὴν τῆς φυτιχῆς δεῖται 
ψυχῆς, τὸ δὲ αἰσϑητιχὸν ὁπωσοῦν τῆς ἁπτιχῆς τε χαὶ γευστιχῆς αἰσϑήσεως, 

τὸ δέ ye πορευτιχὸν χαὶ τῶν τελειοτέρων αἰσϑήσεων. ὅϑεν ἀρξάμενος 
προσϑήσει χαὶ τὰ περὶ τοῦ οἰχείου ἑχάστῃ ὀργάνου. 

᾽ὔ 

p. 434222 Τὴν μὲν οὖν ϑρεπτιχὴν ψυχὴν ἀνάγχη πᾶν ἔχειν 6 τί 

περ ἂν ζῇ, καὶ ψυχὴν ἔχει ἀπὸ γενέσεως ἕως φϑορᾶς. 

~ 

Τοῖς ὁπωσοῦν ζῶσι ὕνητοῖς 62 τροφῆς det. οὐ γὰρ οἷα τε Uy χατὰ 89: Ί f 

ἕν ἐπ πικρατοῦν οὐσιώμενον οὐχ ἕξει τὴν μεσότητα ὁμοίαν πρὸς τὸ ἐναντίον. 88: 
ὁρίζει οὖν ay μὲν τὸ ae op (ανον ὁποῖον, δεύτερον δὲ ὁποῖον τὸ 45 

50 

\ ΄ ΄ \ as Nie Lé 5 » ΄σ 

σμιχρὸν τρεφόμενα φυλάττειν τὸ τῆς tee εἰδος. διότι οὐχ ἄνευ ὕλης 4 
» ~ ΄ ἢ ~ c a ΄ ΄ . ~ \ \ Ἁ ΄ \ \ 

αὐτοῖς ἢ τῆς ζωῆς ὑποδοχή. ws δηλοῖ τὸ ποτὲ ζῆν χαὶ ποτὲ μή, χαὶ TOS 

εἶναί τι ἐν αὐτοῖς οὐ συμφυῶς, ἀλλ᾽ ἐπιχτήτως δεχόμενον τὴν ζωήν, ὃ χαὶ 
‘ Ὁ» \ \ \ ejees \ ΗΝ 4 5 πω οὗ \ >] , 

πρὶν δέξασϑαι χαὶ μετὰ τὴν ἀποβολὴν στερίσχεται αὐτῆς. τὸ δὲ ἐπιχτήτως 

δεχόμενον ἢ ὕλη, ὥσπερ τὸ συμφυῶς δεχόμενον αὐτὸ τὸ ζῷόν ἐστιν, οὖ 
ἊΣ ς , at N \ > X rE ee c ~ Si \ ~ 

μηδὲν ὑπομένει μετὰ τὴν ἀποβολὴν τῆς ζωῆς ὡς ζῶντος, μηδὲ πρὸ τῆς 
ὑποδοχῆς ἣν τι ὡς ζῶν προὐπάρχον. χαὶ ταῦτα ἡμῖν ἤδη πλεοναχοῦ 

ὑπέμνησται χαὶ ἐν τοῖς εἰς τήνὸξ γεγραμμένοις τὴν πραγματείαν. διὰ δὲ 
τὴν Oh τ τὴν ἐπιχτήτως δεχτιχὴν τῆς ζωῆς χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ πρὸς στέρησιν 
2 LOTS ἐπειγομένην χαὶ ἀπορρέουσαν χαὶ ὅσον ἐπὶ τῇ ἀπορροῇ ὡς τάχιστα 

: 
αὖτ ὴν ἀποβάλλουσαν ἀντανισοῦσα ἢ φύσις τῇ as SED ἅτε δὴ 

τῆς τροφῆς ἐπιρροίας οὔσης τὴν ἀπορροὴν ποτὲ μὲν μᾶλλον ἘΠ στ ΠΣ 
ὡς ἐν τῇ αὐξήσει, ποτὲ δὲ ἐξ BUNS ὡς ἐν τῇ ἀχμῇ;, ποτὲ O& ἐπιχρατου- 

μένης ὡς ἐν τῇ φϑίσει. χαὶ ἐν ταύτῃ οὖν τῆς τροφῆς δεῖ, ὅτε χαὶ πολλὴ 

γίνεται ἢ ἀπορροή, ἵνα τῇ γοῦν ὁποσῃοῦν ἐπιρροῇ χρόνον τινὰ ἀντέχῃ πρὸς 
τὴν πλείονα ἀπορροήν. εἰχότως οὖν ἀπὸ γενέσεως ἕως φϑορᾶς τὰ 
re ~ oa ~ Ὁ > , \ 2) SAI ἋἋ y BDI > ΄ Ἃ 

οὕτως ζῶντα τροφῆς δεῖται. ἀνάγχη γὰρ αὐτὰ ἢ αὔξεσϑα!: 7 ἀχμαζειν 7 
φϑίνειν: ἐν ἑἐχάστῳ δὲ τούτων τροφῆς δεῖται τὰ οὕτω ζῶντα. οὔτε γὰρ ἐν 

Vv 

τοῖς ἀψύχοις πάντῃ ἣ ὑρεπτιχὴ ἔνεστι δύναμις (φέρε γὰρ ἐὰν δῷ τις χαὶ 
ny 

ΓΒ Tee} Ve π \ 

τὰ μέταλλα αὔξεσϑαι, χαὶ ἐν ἐχείνοις ἀμυδρουμένην ἔτι μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς 

φυτοῖς Πρ Ίσι τὴν φυτιχὴν ἐνυπάρχειν ζωήν), οὔτε ἐν τοῖς ἀιδίως 
ἊΝ 

ζῶσιν. ἅτε οὐχ ἐνύλοις οὐδὲ ἐπιχτήτως δεχομένοις τὴν ζωήν, ἀλλὰ χατὰ τὸ 

10 

15 

συμφυῶς μόνον ἐρριζωμένον αὐτὴν ζῶσι, χαὶ διὰ τοῦτο οὐδεμιᾶς ἐπεισάχτου 20 
βοηϑείας δεομένοις πρὸς τὸ ζῆν. 

ἔχῃ A ἕως vy. ol Simplicius : ἕως χαὶ A: μέχρι a et Aristoteles 
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p. 484297 Αἴσϑησιν δὲ οὐχ ἀναγχαῖον ἐν ἅπασι tots ζῶσιν. 

Δόξειεν ἂν προσλαμβάνειν τὸ ζητούμενον. διὰ τί γὰρ οὐχὶ χαὶ πάντα 
τὰ ζῶντα πρὸς διάχρισιν τοῦ οἰχείου τε χαὶ τοῦ ἀλλοτρίου τὴν γοῦν ἁπτιχήν 

τε χαὶ γευστιχὴν ἔχειν αἴσϑησιν, ὡς χαὶ πάντα τὰ ζῶντα αἰσϑάνεσϑαι: 
ἐπειδὴ ual τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν αἰσϑητιχῶς ζώντων τὸ σῶμα τόδε 

τοιοῦτον ὄν, ὡς ἐν μεσότητι εἶναί τε χαὶ ἁφὴν ἔχειν, ἁπλοῦν χαλοῦμεν διὰ 

τὸ ὡς ἤδη εἴρηται κατ᾽ ἐπιχράτειαν ἑνὸς στοιχείου τῆς γῆς τὴν ἁπτιχὴν 
ἊΨ» 7 5 ΄ Ἃ > ΄ id ~ Ὑ σ \ ‘ foo A 

ἔχειν σύστασιν, οὐ παντῃ av Sone: ἁπλοῦν, εἴ γε ὅλως χατὰ THY ἑνὸς 

SAREE συγχείμενον δὲ χαὶ dx τῶν λοιπῶν, ὡς χαὶ αὐτὸς πανταχοῦ 
βούλεται χαὶ 7, eee δηλοῖ. τί οὖν ἐχώλυεν ἐν μεσότητί πως χαὶ ταῦτα 
pA > \ \ σ -Ὁ x / > \ \ 5 fe Loe ae vy 4 ὄντα διὰ τὸ ὅλως εἶναι τῶν ἐναντίων, εἰ xat μὴ ἐξισαζούσῃ, ἔχειν μέν τινα 

ἌΡ [4 an \ \ wv ~ \ c ν ΄ 

αἴσϑησιν, ἀμυδροτέραν δὲ 7 χατὰ τὰ ἄλλως ζῶντα, χαὶ ὡς ἔφη [ato 

οἷον χαϑεύδουσαν αἴσϑησιν. ἀλλ᾽ ἴσως 6 ᾿Αριστοτέλης οὐχ ἀξιοῖ αὐτοῖς 
> a a7 WY ~ 7 ¢c \ te > ~ 4 ἊΝ >] 

ἀποδιδόναι αἴσϑησιν, τοῦτο μέν, ὡς μὴ οἷον ἐγρηγορυῖαν ἔχουσιν, ἀλλ΄. 
ἐχεῖνος ἔφη, χαϑεύδουσαν, τοῦτο δὲ διὰ τὸ δυσπαϑὲς χαὶ χϑόνιον τῶν φυ- 

τῶν. ὡς αὐτὸς λέγει" εὐπαϑὲς γὰρ εἶναι δεῖ τὸ αἰσϑητιχόν. χαὶ γὰρ ἐφ 
ὅσων μὲν ἣ φύσις πρὸς τὸ εἶναι μόνον ἀποβλέπει, τὸ δυσπαϑὲς τούτοις 

ἀφώρισεν οὐ δεηϑεῖσα αἰσϑήσεως, ὡς ἔχουσιν ἀφ᾽ ἑαυτῶν τὸ μὴ ῥᾳδίως 
΄ ρα ΑΝ eile d ΦΧ 5 tees > \ ~ x 4 
mae ἐφ᾽ ὅσων δὲ οὐ τοῦ εἶναι ἀλλὰ τοῦ εὖ εἶναι μᾶλλον ἀντέχεται, 

τούτοις τὸ εὐπαϑέστατον ἀπονέμει χατὰ τὴν ὅλην τοῦ σώματος σύστασιν, 

ἵνα χαὶ αἰσϑητικώτατον 7. διὸ μάλιστα τὸ ἀνθρώπειον σῶμα, ὡς τὸ ὅλον 

φάναι, εὐπαϑές, εὐχρασίᾳ τε τῶν ἄλλων ζῴων προέχον χαὶ λεπτότητι δέρ- 
uatos χατὰ ἀναλογίαν τοῦ μεγέϑους, ἵνα τὴν xa? ὅλον τὸ σῶμα αἴσϑησιν 

ie ~ , ~ 

ἀχριβεστέραν ἔχῃ, ἐν ταῖς χατὰ μέρος αἰσϑήσεσι πολλῶν ἀπολειπόμενον 

ζῴων. χαλῶς οὖν οὐχ ἀναγχαῖον εἴρηται πᾶσι τοῖς ζῶσιν αἴσϑησιν ὑπάρχειν, 
Vv ΄ vw ~ a ~ > , 

ἐπειδὴ μήτε ἁφὴν ἔχει μήτε ταύτης ἄλλην προηγεῖσϑαι δεῖ. οὐχ ἀνάγχη 
δι 

[ων αἴσϑησιν πᾶσιν ὑπάρχειν, διότι τὰ ἔσχατα ἔσχατον ἔχει χαὶ τὸ τέλος, 
3 ὅπερ πάντως μὲν ἀγαϑόν, ὁποῖον ἂν ἢ τέλος, ἀλλὰ τὸ μὲν χρεῖττον, τὸ δὲ 
~ ὑφειμένον, χαὶ οἰχεῖον ἑχάστοις τοῖς teAstovugvors* ὡς χαὶ τοῖς ἐσχάτοις τὸ 

ἔσχατον. τὸ 6& αἰσϑητιχὸν ἀγαϑὸν οὐχ ἔσχατον, ἀλλὰ διεγηγερμένον χαὶ 
χατ᾽ ἐνέργειαν χριτιχὴν ἑστὼς φαίνεται. διὸ ἀπαιτεῖ τὸ ἔτι ὑφειμένον, ἵνα 

χαὶ τὰ ἔσχατα ἢ ἀγαϑά. τοιοῦτον ὃὲ μᾶλλον τὸ τῷ εἶναι κατ᾿ αὐτὸ μόνον 
\ >, 7S 3 4 ΨΥ δι YW \ ΄ ς , “ [2 lA τὸ εἶναι σύνδρομον ἀγαϑόν. ἔνια δὲ ἴσως χαὶ τούτων ὑφειμένα ὄντα YE πώς 

ἐστιν ἀγαϑά, ὡς τὸ ἄψυχον, ὡς τὸ δυνάμει, ὡς τὸ ὑλικόν, ὡς τὸ στερη- 
, > > > \ 7 ~ ec f v ἊΝ ΘΕ τὼ & ΄ με 

τιχόν" ἀλλ΄ οὐ περὶ τούτων νῦν ὃ λόγος. ἄνευ GE ἁφῆς, Ἢ πάντως χαὶ ἢ 
~ / ἐς 397 > ~ Ne, 5 C Ἂς nn \ he ond ΕΣ 

γεῦσις συμπέπλεχται, ἀδύνατον εἶναι ζῷον, διότι εὐπαῦϑὲς ὃν τὸ ζῷον, ὡς 

εἴρηται, ἵνα καὶ αἰσϑάνηται, xa ὅλον τε ἑαυτὸ αἰσϑητιχὸν εἶναι χρή; 
ἐπεὶ λήσεται φϑειρόμενον xual? ὃ ἀναίσϑητον, χαὶ χατά τι, xa? ὃ τοῦ ἐν 

- ~ ας» , 

τῇ τροφῇ οἰχείου te χαὶ ἀλλοτρίου ἕξει τὴν διάχρισιν, ταύτῃ μὲν γευστικὸν 

89: 

90 

40 

45 

50 

4 ἔχει a 6 τε χαὶ] te A: χαὶ ἃ χαλῶμεν Α' 10 ἐνάργεια correxi: ἐνέργεια Aa 
12 ὡς ἔφη [ΠΙλάτων] Tim. 34 p. 77B () 22 λεπτότατον A 39 τροφῇ scripsi: 

τρυφῇ Aa 
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ia ? By 

ὄν. χατὰ δὲ τὴν xa ὅλον ἁπτιχόν. ἢ γὰρ ἁφὴ δι᾿ ὅλου. τούτων οὖν 89: 
΄ aw ~ ~ ~ \ > 4 ΝΜ 

πάντως δεῖ τῷ ὁπωσοῦν αἰσϑητικῷ. ἀλλὰ τί τὸ ἐπαγόμενον τὸ 

p. 434229 Οὔτε ὅσα μὴ δεχτιχὰ τῶν εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης. 

΄ \ , Uy \ » πὰ DA - I~ > ΤῊΣ 

Τίνα γὰρ βούλεται σημαίνειν τὰ ἄνευ τῆς ὕλης τῶν εἰδῶν δεχτιχά: 
σ SEX ~ , = \ \ \ δι. ἍΤ ~ oO , 

5 ἵνα ἀπὸ τῆς χαταφάσεως χαὶ τὰ μὴ | δεχτικὰ ἄνευ τῆς ὕλης γνωρίσωμεν. 89v 
5 » Ὑ λ » a > \ (e -Ὁ 

χαὶ πρὸς τί εἴρηται ἣ ἐν ἀρχῇ προχειμένη ἄρνησις τὸ οὔτε; οὐ γὰρ ἁπλῶς 

πρόσχειται, ἀλλ᾽ ἔννοιάν τινα δοχεῖ ἔχειν. μᾶλλον δὲ ὧδε τὸ ὅλον ῥητὸν 
΄ >i ὟΝ, T= ~ \ > vel ay 4 al ἐ ~ 

σαφηνιστέον. ‘fet δὴ ἔοιχε λέγειν νῦν χαὶ εἴδη ἄψυχα, εἰ Ye τι ety ἐν τῷ 
~~ vo » lf 

παντὶ edocs ἄψυχον, ἀλλὰ μὴ μόνον ἄτομα ὅσα νεχρώματα, χαὶ ἔστι περὶ 
~ - ~ Ὁ ~ Ὑ ~ 

10 τῶν αἰσϑητικῶν αὐτῷ 6 λόγος, ἔοιχε μηδὲ ἁπλῶς τὰ ἔμψυχα νῦν παρα- 
φι λαμβάνειν, ἀλλὰ τὰ καὶ αἰσϑητικὰ 7 χρειττόνως ἔτι γνωστιχά. τὰ δὴ τῶν 

τοιούτων εἰδῶν δεχτιχὰ ἄνευ τῆς ὕλης τὰ ἀίδιά ἐστι ζῷα, τὸ ἐπιχτήτως 

δεχόμενον οὐδαμῶς ἔχοντα, οἷς οὔτε Πλάτων οὔτε ᾿Λριστοτέλης αἴσϑησιν 
ὁποιανοῦν ἀποδιδόασιν, ἐπειδή, ὡς 2: τὴν ey χαλοῦσιν αἴσϑησιν, 

15 οὐ τὴν ὅλην ἔνδοϑεν xar’ ἐνέρ᾽ stay οἰχείαν χαὶ Duley χαὶ χριτιχὴν 
τῶν αἰσϑητῶν. ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἄνευ ὕλης τῶν εἰδῶν δεχτιχά. nat 

εἴρηται ὁποίων εἰδῶν, ὅτι τῶν γνωστιχῶν μέν, χρειττόνως δὲ χαὶ οὐχὶ at- 
σϑητικχῶς χατὰ τοὺς παλαιοὺς τούτους φιλοσόφους. φανερὰ οὖν χαὶ τὰ μὴ 10 
ἄνευ ὕλης τῶν γνωστιχῶν εἰδῶν δεχτιχά᾽ τὰ γὰρ μὴ ἀΐδια τῶν ζῴων. τὰ 

90 δὴ τοιαῦτα πάντως καὶ αἰσϑήσεως διὰ τὰ προειρημένα ὡς εὐπαϑῇ δεῖται, 
χαὶ πρώτης Ye τῆς ἁπτιχῆς. τὸ οὖν οὔτε συνταχτέον πάλιν λαβόντας τὸ 
προειρημένον τὸ “ἄνευ ταύτης (τουτέστι τῆς ἁφῆς) οἷόν τε οὐϑὲν εἶναι 
ζῷον, χαὶ τῷ ῥητῷ τούτῳ συντάξαντες χαὶ τὸ ὕστατον BEES τ οὔτε, 
οὕτω τὸ λοιπὸν τῆς λέξεως See ὅσα μὴ δεχτιχὰ τῶν εἰδῶν ἄνευ 

25 τῆς ὕλης, ἵνα διττὴ ἀποδοϑῇ ἣ αἰτία τοῦ πάντως τὰ ies ζῷα τὴν 15 

ἁπτιχὴν ἔχειν αἴσϑησιν, μίαν μὲν τὴν ὅτι οὐχ ἄνευ ταύτης at λοιπαί, ἑτέραν 

ὲ τὴν ἐπειδὴ ὅλως ζῷα ὄντα χαὶ ἐπιχτήτως τῶν γνωστιχῶν εἰδῶν ὄντα 

δεχτιχά (τοῦτο γὰρ τὸ μὴ ἄνευ ὕλης αἰσϑητικὰ εἶναι), ἀνάγχη καὶ αἰσϑητιχὰ 
παϑητιχῶς, εἰ μηδὲν μάτην ποιεῖ ἣ φύσις, τουτέστιν εἰ [μὴ] οἰκεῖον 

80 ἀγαϑὸν τοῖς ζῴοις ὡς ζῴοις ἀποδώσει. τὸ γὰρ ἀγαϑὸν σωστικὸν ἑχάστου, 

2 9 

ὡς χαὶ ἐν []ολιτείᾳ τῷ Πλάτωνι δοχεῖ. τὸ οὖν μὴ ἀπειληφὸς τὸ τῆς 
eae SLs Ἵ δεν εν \ ΄ ΄ Υ 5 ) >> 4 ς σωτηρίας αἴτιον αὐτῷ χατὰ φύσιν μάτην ἔσται. ἀλλ᾽ οὐδὲν μάτην 7 20 

φύσις ποιεῖ, ὥστε χαὶ τοῖς ζῴοις πᾶσι τὸ χατὰ τὰ προσήχοντα ἕχάστοις 

μέτρα ἀπονέμει σωστιχόν. σωστιχὸν δὲ τῶν ὕνητῶν ζῴων τὸ αἰσϑητιχόν, 

35 τῆς ἐχχλίσεως γινόμενον τῶν ἀλλοτρίων αἴτιον, χαὶ τῆς τῶν οἰχείων παρα- 

pons 

1 ἡ — ὅλου om. a 2 τῷ (post éxaydpevov) A 3 οὔτε δὲ ὅσα a 8 ἔμψυχα Diels 

Ὁ. ἔμψυχον Diels ὅσα] ὡς Diels 16 ante αἰσϑητῶν add. εἰδῶν A? 20 εὐπαϑῇ 

scripsi: ἀπαϑῇ Aa 29 μὴ delevi 31 ἐν Πολιτείᾳ Πλάτων!) de Rep. 1 9 p. 0088 

a2 αὐτῷ αἴτιον a 94. ἀπονέμον a 30 Χλίσεως A τῆς] τοῖς A 
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p. 484031 “Evexd tov yap ἅπαντα ὑπάρχει τὰ φύσει ἢ συμπτώματα 89ν 
4 ~ σ ΄ 

εσται τῶν ἐνεχᾶ του. 

~ ~ ~ , / i 

Ταῦτα xat ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει σαφέστερον διώρισται, ὡς τὰ χατὰ 
lA la A \ ¢ >} \ 6), Py ΄ ἢ] Fi At ὟΝ oO 5 \ 

φύσιν γινόμενα τὰ μὲν ὡς αὐτὰ τέλη ἐστί, χαϑάπερ τὰ εἴδη. ἥ te ἀρετὴ 
χαὶ ὑγεία χαὶ πᾶν ὅ τι τοιοῦτον, χαὶ ταῦτα μὲν ὡς τὸ οὗ ἕνεχα, τὰ δὲ οὐχ 

~ , c ΄ fa ΄ ΄-΄ 

ὡς τέλη μέν, ὡς δὲ πρὸς ταῦτα φέροντα, ὡς τὰ γυμνάσια χαὶ ἣ οἰχεία ὕλη 
οἰ \ Vv \ \ ξ΄ ς 4 "τ aoe: nv ~ Yo > , \ 

χαὶ τὰ ὄργανα, τὰ δὲ ὡς ἑπόμενα συμπτώματα 7 τοῖς ἤδη ἀπειληφόσι τὸ 
4 BDI ~ Υ̓͂ \ \ ΄ Ἐς tk = ¢ 4 \ ΄ \ ς 

τέλος ἣ τοῖς ἔτι πρὸς τὸ τέλος φερομένοις, ὡς χόπος καὶ πτύελος χαὶ at 
΄ ΒΞ - Vn e ΄ 

ἐν μασχάλαις, φασί, τρίχες χαὶ τοῖς ἤδη ὑγιαίνουσιν ἕπονται ζῴοις, χαὶ ὡς 
΄ - Vv 14 i 

πόνοι HAL χάματοι τοῖς ἔτι φερομένοις πρὸς ὑγείαν διὰ γυμνασίων. 4 δὲ 
\ 

᾿Αριστοτέλης εἰς δύο Goxst διαιρεῖν πάντα τὰ φύσει γινόμενα, εἰς τὰ ἕνεχά 

ἕνεχα. οἷς χαλῶς πᾶσιν ἐπισυνάπτει ὁ φιλόσοφος ὡς συμπέρασμα τῶν 
προειρημένων προτάσεων τὸ τὰ πορευτικὰ ζῷα χαὶ μειζόνως ἀπαιτεῖν τὴν 

αἴσϑησιν τῶν μονίμων χαὶ ἀτελῶν, διὰ τὸ χαὶ χατὰ πολλὰ χαὶ ἄλλοτε ἄλλους 

τόπους προσβάλλειν τοῖς σωστιχοῖς τε αὐτῶν χαὶ φϑαρτιχοῖς σώμασι. χαὶ 

διὰ τὸ ὡς τελειότερα τελειοτέρας μετέχειν ual αὐτῆς τῆς ἁπτιχῆς αἰσϑήσεως 
nar διὰ τοῦτο ἐνεργητικωτέρας, χαὶ πρός γε διὰ τὸ χαὶ ἄλλων ἐξ ἀνάγχης 
τῶν πορρωτέρω τοῦ αἰσϑητοῦ ἀντιληπτικχῶν μετέχειν αἰσϑήσεων, ἵνα χαὶ 

πρὶν ἐφάψασϑαι τῶν φϑαρτιχῶν τε χαὶ σωστιχῶν αἰσϑανόμενα τὰ μὲν φεύγῃ; 
τὰ δὲ διώχῃ. ἄνευ δὲ αἰσϑήσεως οὐχ ἂν σωϑείη μάλιστα τὰ πορευτιχά" 
ὅπερ ἣν αὐτοῖς τὸ τέλος χαὶ τὸ ἀγαϑὸν τὸ τῆς σωτηρίας, ὡς εἴρηται, αἴτιον, 
ὅπερ μάλιστα χατὰ φύσιν ἐστίν, ἐπειδὴ χαὶ τὸ χράτιστον αἴτιον τὸ τελιχόν, 
οὗ ἕνεχα χαὶ τὸ ποιητιχὸν ποιεῖ χαὶ τὸ εἰδιχὸν ὁρίζει χαὶ τὸ ὑλικὸν αἴτιον 
ὑπέστρωται οἰχείως τοῖς πράγμασι. χαὶ ἐπεξεργαζόμενος χαλῶς τὰ εἰρημένα 
ἐπάγει, ὡς τοῖς μὲν μονίμοις τῶν ζώντων χαὶ αὐτοῖς δὲ τοῖς ζῴοις, ὅσα 

μόνιμα, τὸ τρέφεσϑαι ἢ φύσις δέδωχεν χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ μένουσιν, ἐναργῶς 
μὲν τοῖς φυτοῖς, ἤδη δὲ χαὶ τοῖς μονίμοις ζῴοις, ἐχεῖ τὴν ἀρχὴν γινομένοις 
τε χαὶ ὑφισταμένοις, ὅϑεν χαὶ τρέφεσϑαι οἷά τε. 

a p. 43403 Οὐχ οἷόν te δὲ σῶμα ἔχειν μὲν ψυχὴν χαὶ νοῦν χριτιχόν, 
\ Vv 

αἴσϑησιν δὲ μὴ ἔχειν, μὴ μόνιμον ὄν, γεννητὸν δέ. 

Τοῦτο δῆλον ὡς οὐ περὶ πάντων εἴρηται τῶν πορευτιχῶν, ἀλλὰ περὶ 
τῶν τεἐλειοτάτων ἐν αὐτοῖς ζῴων, ἐν οἷς χαὶ 6 χριτιχὸς νοῦς. ηὐπόρηται 
IN σ \ lag ~ > l4 \ \ > ΄ Dien \ ,ὔ δὲ ὅλως χαὶ προσετέϑη τοῖς εἰρημένοις πρὸς τοὺς ἀπορήσαντας ἄν, διὰ τί, 
ἂν χρείττονα ἔχῃ γνῶσιν τὴν χατὰ τὸν νοῦν, μὴ ἀρχεῖται ταύτῃ πρὸς τὴν 

26 

30 

45 

ὃ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀχροάσει] Phys. B 3 p. 194b 5. χαὶ 7 ὑγεία a 9 ante καὶ τοῖς 
add. αἱ a 12 τὰ οὗ a 18 τελειότερα τελειοτέρας correxi: τελειοτέρας corr. A: repetit 

ΑἹ: τελειότερα χαὶ τελειοτέρας a 21 αἰσϑανόμενα correxi: αἰσϑανόμενον Aa 
21 ζώντων] ζώων ἃ 35 ἀπορήσαντας] εἰρημένους ἀπορήσοντας ΑἹ 
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, ἘΣ ba 

σωτηρίαν, χἂν πορευτικὰ ἢ, ἀλλὰ χαὶ αἰσϑήσεως ἐδεήϑη. καὶ μία μὲν ἢ ἤδη 89v 
χαὶ πολλάχις εἰρημένη ἀφεῖται νῦν αἰτία" διὰ γὰρ τὸ ἀναγχαῖον εἶναι τοῖς 

ζῴοις σύστοιχον τοῖς γινωσχομένοις ὑπάρχειν γνῶσιν. σύστοιχος δὲ οὕτως 
5 -» ς Ὑ ΄ \ » in oD 5 - w~ oN QD > ΄ b ΕΒΑῚ αὐτοῖς ἢ αἴσϑησις, ὡς μηδὲ ἄλλως τῷ ἐν αὐτοῖς νῷ 7 δι᾿ αἰσθήσεως αὐτὰ 

͵ - y ε ΄ > ie "ὦ 
γινώσχεσϑαι. ἀλλὰ | τοῦτο po ὡς ἔφην, ὡς πολλάχις εἰρημένον ἀφῆχεν 90° 

ὃ ̓ Αριστοτέλης" μᾶλλον δὲ οὐδὲ παντελῶς ἀφῆχεν, ἀλλὰ προσϑεὶς χαὶ ἄλλην 
αἰτίαν χαὶ ταύτην ἐνεδείξατο, ἀδύνατον λέγων τὰ γενητὰ καὶ πορευτικὰ τῶν 

qn 

, ~ \ v 3 © δι ΄ Ἂς ΄ \ ig , 5) ζῴων νοῦν μὲν ἔχειν, ἀναίσϑητα δὲ τυγχάνειν αὐτά, χαὶ τούτου πάλιν τὴν 
αἰτίαν προσϑείς. οὔτε γὰρ τῇ ψυχῇ τοῦτο εἶναι πρὸς τὸ νοεῖν βέλτιον, 

10 οὔτε τῷ σώματι ἐντεῦϑεν ἔσται σωτηρία, ἂν μὴ χαὶ αἴσϑησιν προσλάβῃ. 5 

χαὶ γὰρ ἢ λογικὴ ψυχὴ οὐχ ἄλλως πρὸς τὸ νοεῖν ἢ ὅλη πρὸς σῶμα ῥεύ- 
σασα ees εἰ μὴ Ov AUS τὴν πρώτην, χαὶ ἐν ταῖς πράξεσι 

συνεργῷ ἀὐτῇ χαὶ τῇ ἀπ᾽ τον χρῆται φαντασίᾳ, χαὶ τὸ σῶμα οὐ διὰ 

τοῦ νοῦ μόνου, ἀλλὰ ual δι’ αἰσϑήσεως σώζεται τῆς τοδὶ μὲν βλαβερὸν ’ ( jOSMs sé ] - =p 
15 αὐτῷ δειχνυούσης, τοδὶ ὃὲ σωτήριον, ἢ τὸ μὲν λυπηρὸν, τὸ OE ἡδὺ χαὶ 

Ζ σῪ Ai ose ΄ > 2/5 Seay, te yy 3 4 προσηνές. ὅϑεν χαὶ ἢ προειρημένη ἀποδέδοται αἰτία, ἢ αἴσϑησιν ἀπονέ- 
ϑουσα τοῖς αἰσϑητιχοῖς ζῴοις ὡς σύστοιχον γνῶσιν τοῖς αἰσϑητοῖς. διὸ 10 

χαϑόλου λοιπὸν συμπεραίνεται, ὡς οὐδὲν ἔχει ψυχὴν σῶμα μὴ μόνιμον ἄνευ 
αἰσϑήσεως, ἔνϑα τὸ μὴ μόνιμον πρόσχειται διὰ τὰ φυτά, ἃ ἔχει μὲν ψυχὴν (ius, ’ 

20 ἄνευ δὲ αἰσϑήσεως, ἣ ual διὰ τὰ ἄστρα, ὡς ὃ ᾿Αλέξανδρος βούλετα!, ἔμ- | πὶ ’ ’ 

ψυχα μὲν ὄντα, μόνιμα δὲ διὰ τὸ πες ταῖς οἰχείαις σφαίραις μὴ 
xa αὑτὰ χινεῖσϑαι, ὡς ὃ ἐχείνου λόγος. χαὶ ἔοιχεν ὃ ̓ Αλέξανδρος οὕτως 

9 

ἐξηγήσασϑαι διὰ τὸ προσεχῶς προειρημένον, τὸ οὐχ οἷόν τε σῶμα ἔχειν 
ΠΝ ᾿ \ ἢ 9 

μὲν Ψυχὴν χαὶ νοῦν χριτιχόν, αἴσϑησιν δὲ μὴ ἔχειν, μὴ μόνιμον 1 
Vv a ~ Ν 

ὄν, γενητὸν δέ. τὸ γὰρ μὴ μόνιμον χαὶ νοῦν ἔχον χριτιχόν, γενητὸν δέ, bo or 

πρὸς ἀντιδιαστολὴν εἴληπται tod ἔχοντος zal ψυχὴν χαὶ νοῦν χριτιχόν, 
μονίμου δὲ τοῦ ἀγενήτου τούτου ἐν γὰρ τοῖς γενητοῖς οὐδέν ἐστι μόνιμον 

τοιοῦτον. ἔν τισι δὲ ἀντιγράφοις πρόσχειται τὸ ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀγένητον, 
ὅπερ ὃ ὁ μὲν Πλούταρχος ἐξηγεῖται, ὡς νῦν τοῦ pier τος χαὶ τοῖς οὐ- 

30 ραν ας ἀποδιδόντος αἴσϑησιν οὐδὲ γὰρ τὰ ἀγένητα, διότι μὴ xa? ἑαυτὰ 
τόπον ἐχ τόπου ἀμείβοντα χαὶ διὰ τοῦτο μόνιμα ὄντα, ἀμοιρεῖν αἰσϑήσεως. 20 

φαίνεται 6& 6 ᾿Αριστοτέλης μηδαμοῦ τὴν αἴσϑησιν ἐπὶ τῶν οὐρανίων προ- 
σιέμενος, ἀλλὰ χαὶ ἐφεξῆς αὐτὸ τοῦτο ἀναινόμενος. διὸ χάλλιον, οἶμαι, ὃ 
᾿Αλέξανδρος ἐξηγεῖται τὸ ἀλλὰ εν οὐδὲ ἀγένητον, ἀξιῶν ἀχούειν πρὸς τὸ 

88 αἴσϑησιν ἔχειν, ἵνα μὴ πρὸς τὸ προς εχῶς εἰρημένον ἢ ἐπαγόμενον, πρὸς 
τὸ οὐχ οἷόν τε σῶμα ἔχειν μὲν ψυχήν, αἴσϑησιν δὲ μὴ ἔχειν, 

ἀλλὰ πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς τὸ “αἴσϑησιν δὲ οὐχ ἀναγχαῖον ἐν ἅπασι τοῖς 
- ν σ ~ ΄ ~ c ζῶσιν. οὔτε γὰρ ὅσων τὸ σῶμα ἁπλοῦν, ἐνδέχεται ἁφὴν ἔχειν ἀλλὰ μὴν % 
~ ον ἈΚ 5 / 5 ~ ~ ~ 

οὐδὲ ἀγένητον ἀναγχαῖον αἴσϑησιν ἔχειν. τὸ δὲ χριτιχὸν τῷ νῷ 
π i Apes ctes CUA OG ἥ > ~ X ~ ~ 

40 πρόσχειται ὡς τὸ Lemans δηλοῦν πρὸς ἀντιδιαίρεσιν τοῦ πραχτιχοῦ, ἐναρ- 
᾿ > , 

γξστερὴν ποιοῦν τὸν λό γόν, διότι τὸ μεν πραχτιχὸν πάντως αἰσϑήσεως ὃξιται, 

τος ΤΑ τὰ δον ΟΥ̓͂Σ ae τς ae sot a ταν ΤΑ 
Ὁ γνῶσυ --- δὲ repetit A 4 ἡ] τοῖς, ut videtur, A 30 διότι scripsi: διὰ τὸ Aa 
ot. νι ΙΝ 
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τὸ ὃς ϑεωρητικὸν οὐ δοχοῦν πάντως ὅμως τὴν πρώτην χαὶ αὐτὸ χρήζει, 90" 
χαὶ ἐφεξῆς δὲ πάντως ἐν τῇ περὶ τῶν αἰσϑητῶν ϑεωρία. 

p. 43408 ᾿Αλλὰ μὴν εἴγε αἴσϑησιν ἔχοι, ἀνάγχη τὸ σῶμα 7 ἁπλοῦν 
ἢ μιχτὸν εἶναι. 

ε 
- \ (<' 4 \ 

εἰ PSY υφειμεναι χαὶ 34 
Vv CO ONN \ \ > Us > \ \ > ~ » 
εσχαται, at OF χατὰ σμῖχρον ἐπαναβαίνουσαι εἰς τὸν χριτιχοὸν αποτελευτῶσι 85 

5 Ὅτι μὲν πλείους at ζωαὶ τῶν γενητῶν, χαὶ a 

νοῦν, χαὶ ὅτι ταῖς χρείττοσι πάντως χαὶ af ὑφειμέναι καὶ ἔσχαται συνυπάρ- 
χουσιν, οὐχ ἀνάπαλιν δὲ ταῖς χείροσιν αἱ χρείττους πάντως, χαὶ ἄρτι διὰ 
τῶν προειρημένων συνεπεράνατο. ὁποῖον δὲ τὸ ἕχάστῃ οἰχεῖον ὄργανον 

\ ζ- 7 >) “4 >] ae oa ς- 7 ~ 7, Yu XN / = \ \ 10 χαὶ ὁποίῳ ὀργάνῳ οἰχείως ἑχάστη χρῆται ζωή, ἤδη μὲν φαίνεται χαὶ τὸ 
αὐτὸ ἐνδειξάμενος, σαφέστερον δὲ νῦν ἐπέξεισι τῷ λόγῳ, διαχρίνων τὸ φυ- 
τικὸν σῶμα ἀπὸ τοῦ ἁπλῶς αἰσϑητιχοῦ, καὶ τοῦτο ἀπὸ τοῦ μὴ ἁπλῶς 
μὲν τὸ δὲ ὅλον τοῦτο πορευτιχοῦ αἰσϑητικοῦ, καὶ ἀποδοὺς μέχρι τοῦδε τὴν 40 
τοῦ ὀργάνου διάφορον οὐσίαν οὐχέτι ἢ ὡς φανταστιχοῦ ὀργάνου ἣ ὡς λογικοῦ 

(15 ἐπιφέρει, διάφορόν τινα φύσιν εἰδώς, ὡς τὸ σῶμα χυρίως, χαϑάπερ χαὶ ἐν 
τοῖς πρώτοις εἶπε, χἂν λογιχὸν ἡ, τῆς αἰσϑήσεως ὃν προσεχῶς ὄργανον χαὶ 
χυρίως. χαὶ γὰρ ἣ φαντασία αἴσϑησίς τις χαὶ ἣ ὄρεξις, ὅση γε χαὶ ἐν 

~ yw > \ t ec aX la \ ς ~ , , Vv 

τοῖς ἄλλοις ἐστὶ Cwots, ὁ δὲ λόγος χαὶ ἣ τοῦ λόγου βούλησις χἄν ποτε 
χρῆται τῷ σώματι, διὰ τὸ χαὶ αἴσϑησιν χαὶ φαντασίαν ὡς συνεργοὺς παρα- 

Y > 20 λαμβάνειν χρῆται χαὶ TH σώματι ὡς ὀργάνῳ" ἐπεί, ὡς εἴρηχεν αὐτός, εἴ τι 45 Ξ ne = χρη ‘ ‘ > PY ὶ ee) SA ice es 

συνέχε: σῶμα ὃ νοῦς, καὶ πλάσαι χαλεπόν. χαὶ διὰ τοῦτο πάλιν ἀποδιδοὺς 
X oj ate 9.) a ~ > , Ν 5 ~ 5 l4 5 τὴν αἰτίαν, δι΄ ἣν τῶν ἀχριβεστέρων μὲν αἰσϑητῶν ἀντιλαμβανόμενοι οὐ 

> , ~ 5 > , ~ \ [4 i4 ~ δυνάμεϑα τῶν ἀμυδροτέρων παραχρῆμα τὴν xptow χατωρϑωμένην ποιεῖσϑαι, 
τῶν δὲ νοητῶν ὅσῳ μάλιστα χαϑαρώτερον ἀντεχόμεϑα, τοσούτῳ μειζόνως 

25 χαὶ τὰ ἀμυδρότερα ἐπιγινώσχομεν αὐτίχα, διότι, φησίν, ἣ μὲν αἴσϑησις 
ὀργάνου δεῖται τοῦ σώματος, ὃ διὰ τὴν σφοδροτέραν ὑπὸ τῶν μειζόνων 
αἰσϑητῶν πάϑην thy ἀμυδροτέραν οὐ πάσχει, ἕως ἂν τῇ σφοδροτέρᾳ κατέ- 50 
χηται" ὃ δὲ νοῦς ἵνα τὰ νοητὰ γνῷ, οὐ χρῆται ὀργάνῳ τῷ σώματι. εἰχότως 
οὖν χαὶ νῦν οὐ περιεργάζεται, ὁποῖον τὸ ὡς νοῦ ἢ λόγου ὄργανον, ἀλλὰ 

80 ποῖον τὸ ὡς αἰσϑητιχοῦ, εἰ χαὶ διττὸν τὸ αἰσϑητιχόν, τὸ μὲν χαϑ’ αὐτὸ 
\ » VAN ὯΝ ε ΄ , ε \ \ ε - χαὶ ἄλογον, τὸ δὲ λογοειδὲς ὡς λόγῳ συμφυόμενον᾽ ὡς δὲ προειπὼν ἱχανῶς 

περὶ τοῦ φυτικοῦ σώματος, ὅτι ἁπλοῦν πως διὰ τὴν τῆς γῆς ἐπιχράτειαν, 
>) /, [4 ~ \ - c ~ > we > 4 5 > , δ 4 ἀφορίζει ὁποῖον τὸ ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν αἰσϑητιχόν, ax διαιρέσεως τὸν λόγον 

, "Ἢ Ἂ ς ~ Vv nn ΄ ὍΝ \ / ~ λαμβάϊννων. ἢ yap ἁπλοῦν ἔσται ἢ μικτόν φησι, διὰ τὸ τέλειον τῆς ϑ0ν 
35 διαιρέσεως τὸ ἁπλοῦν παραλαβών, ἵνα ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς ποιῆται τὸν λόγον, 

ἐπεὶ ἤδη ὑπέμνησται ὅτι ἁπλοῦν εἶναι ἀδύνατον. διὸ χαὶ αὐτὸ τοῦτο εὐϑὺς 
, fs > 7s 4 ai ς ΔΝ τος μὸν AEN c ~ ¢ \ \ ἌΡΑ ἐπήγαγεν, οὐχ οἷόν τε λέγων εἶναι ἁπλοῦν" τὸ γὰρ ἁπλοῦν ἁφὴν μὴ ἔχειν, 

~ > ΄ ΄ e ΄ τὸ ὃὲ αἰσϑητικὸν πᾶν ἐξ ἀνάγκης ἔχειν ἁφήν, ὡς ἐν δευτέρῳ πάλιν συμ- 

3 ye om. A ἔχει Aristoteles 4 εἶναι post σῶμα ἃ et Aristoteles 10 χαὶ ὁποίῳ 

om. a 16 ὃν] ἐστι a 17 ὅση γε] ὡς ἥ ye A, qui tamen in marg. ὅση ye habet 

20 εἴρηχεν A 5 p. 41118 23 χατωρϑωμένην τὴν xplow a 25 φησίν [4 p. 429431 sq. 
31. 382 ἱχανῶς περὶ tod in lacuna om. A 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 21 
μ“- 
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περαίνεσϑαι σ χήρματι υηδὲν ἁπλοῦν εἶναι αἰσϑητιχόν, μέσου ὅρου ὄντος τοῦ ἁφὴν 90v 

ἔχειν. ἑχατέραν ὃς τῶν προτάσεων ἐξ ἄλλων ὑπομιμνήσκων, χαὶ τ 5 

τὴν ἀξιοῦσαν πᾶν αἰσϑητιχὺν ἁφὴν ἔχειν διὰ πλειόνων πιστοῦται" τὴν γὰρ 

ὅτι οὐδὲν ἁπλοῦν ἁφὴν ἔχει ὕστερον πιστώσεται. τὴν OF χαταφατιχὴν τὴν 

5 πᾶν τὸ αἰσϑητιχὸν βουλομένην ἁφὴν ἔχειν ὑπομιμνήσχει ex τῶνδε. τὸ 

ζῷόν φησι, τὸ ϑνητὸν λέγων, σῶμα ἔμψυχόν ἐστι" πᾶν δὲ σῶμα ἁπτὸν 

εἶναι, οὐ τὸ οὐράνιον λέγων νῦν: οὐ γὰρ βούλεται ἐχεῖνο εἶναι ἅπτόν, ὡς 

δοχεῖ τίϑεσϑαι ὁ Πλάτων, διότι ὃ φιλόσοφος. οὗτος τὸ χατὰ τὰς παϑητιχὰς 10 

ζεται εἶνα!: τὸ ἅπτόν. πᾶν οὖν σῶμα Me(ouevas ποιότητας δραστιχὸν ἀφορί 
a ~ ~ 5 

10 τὸ eee héyet, καὶ δέον ἐπαγαγεῖν προσεχὲς ταῖς εἰρημέναις δύο προ- 
yet εἴ ~ ~ 

τάσεσι τὸ πᾶν ἄρα ζῷον ἁπτόν gow’, ἵνα Ἢ ὁ λόγος “πᾶν ζῷον σῶμα 

ἔμψυχόν ἐστι, πᾶν σῶμα ἅπτόν ἐστι, πᾶν ἄρα ζῷον ἅπτόν ἐστιν᾽, ὁ δὲ οὐ 
~ > \C_~ v pax cymes μγ pee ee | ΤΩΣ ΄ Ngee τῷ εἶ ὦ 

τοῦτο, ἀλλὰ ᾿ πᾶν ὅρα ζῷον ἁπτιχόν ἐστιν΄, ὅπερ πάντως ἕπεται τῷ εἶναι πᾶν 

σῶμα ἁπτόν" οὐ γὰρ Roney ἁπτὸν εἶναι δεῖ. ἀλλὰ χαὶ f τὸ ἁπτὸν ὅπω ἃ % 15 
Dy 15 αὐτῶν σῶμα. διότι γὰρ ἁπτὰ πάντα, Get ἐξ ἀνάγχης εἶναι καὶ τὸ χριτικῶς 

ἐφαπτόμενον χαὶ μὴ ἁπλῶς χατὰ παράϑεσιν ἅπτεσϑαι λεγόμενον, ἀλλ᾽ ὡς 
χαὶ γινῶσχον, ὁποῖον αὐτῶν ἕχαστον χατὰ τὰς παϑητικὰς ποιότητας, ἀπτιχὸν 
εἶναι, ἵνα πάλιν ἐξ ἀρχῆς ὃ λόγος τοιοῦτος ἢ " τὸ ζῷον ἔμψυχόν ἐστι σῶμα" 
πᾶν σῶμα ἅπτόν ἐστι" πᾶν τὸ οὕτως ἁπτὸν ὡς oa γνωριστιχὸν τυγχάνει 

20 ὃν ἁπτιχόν: πᾶν ἄρα ζῷον ἁπτιχὸν. ἔσται. ἀλλὰ τὴν τελευταίαν πρότασιν 

᾿ς παραλιπὼν ὃ ̓ Αριστοτέλης ταῖς TE Des δύο τὸ ἐπὶ He τρισὶν ἀποδέδωχε 20 

συμπέρασμα. μᾶλλον δὲ οὐδὲ τὴν τρίτην παρῆχεν, ἀλλὰ τέϑειχεν, ἀξιῶν 
τὸ ἁπτὸν εἶναι τὸ τῇ ἁφῇ αἰσϑητόν, ἵνα δηλώσῃ ἀντεστραμμένως τὸ att- 
σϑανόμενον τοῦ ἁπτοῦ ἁπτιχὸν εἶναι, χαὶ οὕτω συναγάγῃ" τὸ ζῷον ἄρα 

~ 

25 ἁπτιχὸν πάντως. ἀλλ᾽ ἐποίησε τὴν περισχέλειαν τῷ τὴν ἀντιστρέφουσαν 
bh WA) x > ἐξὸν / ον \ f Ν' 5» ~ \ ς \ 

ἀλλὰ 7] αὐτὴν προηγουμένως ὕξιναι τὴν πρότασιν THY αςιουσαν TO ATTLXOV 

N \ 

τοῦ ἁπτοῦ εἶναι γνωριστιχόν, ἀλλὰ τὴν ἰσοδυναμοῦσαν ες τὴν τὸ ἁπτὸν 5 
ΝΥ 

πᾶν τῇ ἀφῇ Ca ᾿ ἁπτιχὸν ξΞίξας διὰ τῶν προειρημένων τὸ τοῦ 

ζῴου σῶμα, χαὶ χαϑ᾽ ἕτερον τρόπον τὸ αὐτὸ ἐπιδείχνυσι διὰ τοῦ εἰ μέ έλλοι 

80 σώζεσϑαι τὸ ζῷον ὡς ζῷον ἁπλῶς. οὐ γὰρ ὡς Opatixoy ἁπλῶς ἣ 

ἀχουστιχὸν ἢ γευστιχόν: τὸ γὰρ τοιοῦτον χαὶ τῶν διὰ μέσου open 

δεῖται αἰσϑήσεων, ὡς ὃὲ ζῷον ἁπλῶς τῆς ἁφῆς, ἵνα τῶν παϑητιχῶν ἀντι- 

λαμβάνηται ποιοτήτων, by ὧν a “aT οὐσίαν ἀποτελεῖται πᾶσα γένεσίς τε 
χαὶ φϑορὰ χαὶ σωτηρία. ὡς εἶναι χαὶ τοῦτον τὸν λόγον" παϑητὸν ὃν ὡς 80 

35 γενητόν, χαὶ τῶν γενητῶν ἀεὶ χριτιχῶς ἁπτόμενον σωμάτων, πάσχει ὑπ᾽ 
αὐτῶν χατὰ τὰς παϑητιχὰς ποιότητος 7 συμμέτρως ἣ Scagpe ress τὸ δὲ 
οὕτω πάσχον ἣ σώζεται ἣ φπείρεται" υξταδιῶχον μὲν τὴν συμμετρίαν, 

φεῦγον ὃὲ τὸ ἀσύμμετρον διὰ τὴν χριτιχὴν φύσιν" τὸ ὃὲ ἐν τῇ a τοῦ 

συμμέτρου πάϑους, φυγῇ δὲ τοῦ ἀσυμμέτρου σωζόμενον ἁπτιχὸν εἶναι 

40 ἀνάγχη" τῶν γὰρ παϑητιχῶν, ὡς εἴρηται, ποιοτήτων τὴν τὸ one 35 

ὃ ἔχειν V: ἔχει Aa 8 ὁ Πλάτων] Tim. 7, 91 Β 566. 14 ἁπτὸν ὅπω sequente spatio 

vacuo A: ἁπτόμενον ἃ 25 τῷ] τὸ corr. A 29 μέλλει Aristoteles 35 γενιχῶν A 

πάσχει] πάσχειν ἀνάγκη a 

a αὐ Ὁ 
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τὸ ἄρα ζῷον ἁπτιχὸν εἶναι ἀνάγχη. nal διαφέρει ὃ νῦν εἰρημένος συλλο- 90ν 
2 γισμὸς τοῦ προτέρου ex τῆς σωτηρίας τῶν ζῴων ἐπιχειρῶν, ἐχείνου χατ᾽ 

αὐτὴν τὴν τοῦ ἁπτοῦ ὡς ἁπτοῦ ἀντιληπτιχὴν γνῶσιν τὸ αὐτὸ ἀποδειχνύντος. 
ἔτι χαὶ τρίτον προστίϑησι λόγον, ὡς δεῖ τὸ ζῷον πάντως εἶναι ἁπτιχόν, τῶν 
διὰ τῆς ἀμέσου ἀντιλήψεως [τῶν] αἰσϑητῶν χριτικόν, τοιόνδε ὄντα: τὸ ζῷον 
ἐξ ἀνάγχης τῶν ἀμέσως αὐτῷ προσπιπτόντων αἰσϑητιχὸν εἶναι δεῖ, oC ὧν 
χαὶ σώζεται 7 ἀπόλλυται μάλιστα" τὸ δὲ τῶν ἀμέσως προσπιπτόντων γνω- 

ριστικὸν ἁπτιχόν: τὸ ζῷον ἄρα ἁπτιχόν. χαὶ τοιοῦτος μὲν καὶ ὃ τρίτος 
λόγος. αἱ ὃὲ διὰ μέσων γνωρίζουσαι αἰσϑήσεις πρόσχεινται πρὸς ey 
σαφῆ τῶν ἀμέσως χριτιχῶν, τουτέστιν ἁφῆς te χαὶ γεύσεως" ἐχ γὰρ τῇ YS 

~ WEN 4 4 ~ / ’,’ Cy > ? > ~ 

τῶν διὰ μέσου παραϑέσεως μᾶλλον γνωρίζομεν, τίνες at ἄμεσοι. ἐφ᾽ οἷς τῷ 

Gers χποχρώμενος τῆς ἁφῆς. τρίτῳ συνάπτει τὸν δεύτερον, οὐ μόνῳ τῷ προσε 

ἁπτόμενον χαὶ προσεχὲς χαὶ 
ΡῚ \ \ ~ \ \ ~ ~ 

ἀλλὰ χαὶ τῷ πρὸς τὸ ζῆν συνεργῷ. τὸ γὰρ 

‘ 
> > , Ἂς wv ~ \ Ὧν ~ 

οὗ δυνήσεται τὰ μὲν φυγεῖν τὰ δὲ λαβεῖν. τοῦ τρίτου δὴ τὸ συμ- 
πέρασμα (εἰ δὲ) τοῦτο, ἀδύνατον ἔσται σώζεσϑαι παραπλησίως τῷ τοῦ 
δευτέρου εἴληπται. 

‘ 
, ~ c ~ Q ~~ Ρ)4 > \ 

παραχείμενον τῷ ἁπτῷ δεῖ αἴσϑησιν ἔχειν. ef yap μὴ ἕξει αἴσϑησιν, 

~ 

p. 484018 Διὸ xat ἣ γεῦσίς ἐστιν ὥσπερ ἁφή τις. 

ἼΛλλος οὗτος τὸ αὐτὸ συμπεραινόμενος λόγος, ὅτι πάντως ἁπτιχὸν εἶναι 
δεῖ τὸ ζῷον, οὐχ ax’ αὐτῆς ἔτι τῆς ἰδίως λεγομένης ἁφῆς ὡρυημένος, GAN 
ἀπὸ τῆς γεύσεως, χαὶ οὐχέτι ἀπὸ τῶν παϑητικῶν ποιοτήτων χαλουμένων, 

ἀλλ᾽ .ἀπὸ τῆς ἐγχύμου συστάσεως. .6 δὶ ϑείρει γὰρ τὸ ζῷον χαὶ σώζει προη- 

γουμένως μὲν τὰ πάϑη τῶν αἰσϑητῶν zat αὐτὴν τὴν ἁφήν. ϑερυὸν φέρε γουμένως μὲν τὰ πάϑη τῶν αἰσϑητῶν x ὑτὴν τὴν ἁφήν, ϑερμὸν φέρε 
N ΤΠ Ξ \ \ \ δον = Lae ΡΣ, εἰ ~ “πλῷς IA? [eR SG ah 

χαὶ ψυχρὸν χαὶ τὰ τούτοις σύστοιχα, οὐχ | ὡς ζῷον ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὡς παϑητόν. 
\ SN x ἢ τ c re = > λ ΚΞ ΞΡ, la Ce ζῷο vN σώξε DI 3 OAK 

τὸ δὲ ἔγχυμον, οὗ ἣ γεῦσις ἀντιληπτική. ὡς ζῷον 7 σώζει ἢ ἀπόλλυσι. 

ἘΠ γὰρ ἀνάγχη τὸ ζῷον χαὶ διὰ τὸ ζῷον εἶναι χριτιχὸν εἶναι χαὶ 
χ > X ~ 

τοῦ ἐγχύμου πρὸς παραδοχὴν μὲν τοῦ οἰχείου, eo δὲ τοῦ ἀλλοτρίου. 

σωματοειδὲς OF χαὶ ἁπτὸν πᾶν τὸ ἔγχυμον ody 7 ἔγχυμον, GAN ἣ μὴ ἄνευ 
ἁπτοῦ (οἷόν te) εἶναι τ τῷ οὖν ἐν ἁπτῷ εἶναι χαὶ τὸ ἔγχυμον 

οὐ μόνον ὡς γευστὸν ἀλλὰ χαὶ ὡς ἁπτὸν προσπίπτει, ὡς χαὶ τὴν γεῦσιν 
εἶναι᾽ ταύτῃ ἁφήν. ἐπεὶ οὖν χαὶ ἣ γεῦσις πρὸς τὸ εἶναι συντελεῖ τοῖς ζῴοις, 

οὐχ ἄνευ δὲ ἁφῆς ἣ γεῦσις, τὰ δεόμενα γεύσεως ἕξει οὐ ταύτην μόνον, 
b] \ \ \ 6 \ 5 Ὰ \ ~ > > \ 

ἀλλὰ χαὶ τὴν Bey πάντως. χαὶ οὐ λλελ γος τὸ αὐτὸ χαὶ νῦν οὐχ ἀπὸ 

τῆς ἀφῆς ΠΡ Ἰουμένης ἁπλῶς, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τῆς γεύσεως, ὡς χαὶ ταύτης 
ἀναγχαίας πρὸς σωτηρίαν τοῖς ζῴοις ὑπαρχούσης. χαὶ ἐπειδὴ οὐ χαϑ᾽ αὑτὴν 
ς ~ €. ΄ 2 > \ νιν X \ » Ὁ τὰ <3 a fe > \ \ ἢ γεῦσις ἁφή ἐστιν, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ ἄνευ ἁφῆς εἶναι, τοῦτο δέ, ἐπειδὴ καὶ 
τὸ ἔγχυμον χαὶ γευστὸν πάντως ἐν τῷ ἁπτῷ, τὴν γεῦσιν ὥσπερ ἁφὴν 

εἶναι ἀποφαίνεται. ἀλλ᾽ οὐχ αὐτόϑεν ἀφήν, ἀχριβολογούμενος νῦν χαὶ τὴν 
αἰτίαν ἐπάγων, ὅτι xa αὑτὴν ἣ γεῦσις οὐ τοῦ ἁπτοῦ ἀλλὰ τροφῆς ἐστιν, 
id ΔᾺΝ \ \ ~ \ ¢ la hh δι. ἃ ΄ ό Ὧν δὲ Vv YUUO th 

40 Ἢ OF τροφὴ TO σῶμα τὸ ἅπτον, GAA οὐχ Ἢ ἅπτον, ἢ GE Eyyouov. πάλιν 

ὃ τῶν expunxi 15 φεύγειν Aristoteles 16 ef δὲ ex Aristotele addidi 20 

om. a 29 οἷόν τε addidi 40 7) δὲ] ἀλλ᾽ ἣ ἃ 

21* 

51 

91: 

10 

” 
ξτι 
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> > ᾿ς ~ > 4 r wl \ f ΄ 

δὲ ἐκ παραϑέσεως τοῦ ἀντιχειμένου γνώριμον ποιεὶ OTL τὸ τρέφον πάντως 91: 

ἐν ἁπτῷ. τὸ γὰρ μὴ ἁπτὸν ἀλλὰ διὰ μέσου ἑτέρου γνωριζόμενον, ὡς 
~ ’ 

39\ VP ~ 

χρῶμα καὶ ψόφος χαὶ τὸ ὀσφραντόν, οὐ τρέφειν φησὶν οὐδὲ αὔξησιν ποιεῖν 15 
SINN α΄ \ \ ΄ 4 c Y> ΄ δον ἧς ϑί ᾽ ΄ 

οὐδὲ φϑίσιν (χαὶ γὰρ ἣ αὔξησις, ὡς ἤδη προείρηται, χαὶ ἢ φῦϊσις τροφαὶ 
~ ~ ΝΡ. iA 6 yf 

5 τινες, ἢ μὲν ἐπιχρατουμένης τῆς ἀπορροῆς, ἣ δὲ ἐπιχρατούσης)" ὥστε χατὰ 
΄ \ / , 

τὴν σὺν ἀντιϑέσει λεγομένην ἀντιστροφὴν; εἰ τὰ μὴ ἀμέσως γινωσχόμενα 

οὐ τρέφει, τὸ τρέφον ἐν τοῖς ἀμέσως ἡνωριζομένοις ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει. 

ταύτῃ οὖν πάλιν συμπεραίνεται τὸ χαὶ τὴν γεῦσιν ἁφήν τινα εἶναι, διὰ τοῦ 

τινὰ ἐνδειξάμενος τὸ αὐτό, ὅπερ χαὶ διὰ τοῦ ὥσπερ ἐδήλου, ἐπειδὴ τοῦ 20 

10 ϑρεπτιχοῦ μὲν προηγουμένως ἢ γεῦσις; συμβαίνει δὲ τὸ ϑρεπτιχὸν πάντως 

χαὶ ἁπτὸν εἶναι. 

" ~ ~ ἢ 

p. 484υ29 Αὗται μὲν οὖν αἱ ἀναγκαῖαι τῷ Com. 

Ὡς χαὶ πρὸς τὸ εἶναι συντελοῦσαι" ἣ μὲν διὰ τὸ μάλιστα σωτηρίους 2 

εἶναι ἢ φϑαρτιχκὰς τὰς παϑητικὰς ποιότητας, ὧν ἢ ἁφὴ ἀντιληπτική, ἢ δὲ 9 

15 γεῦσις τῶν ϑρεπτικῶν χριτική, ὧν χαὶ αὐτῶν ἀεὶ πρὸς τὸ εἶναι. δεῖται τὸ 
ΤῸΝ ἌΝ, A ~ ~ ΄ >) 7 ζῷον διὰ τὴν συνεχῆ THY μορίων ἀπορροήν. 

ν. 4840υ94 Αἱ δὲ ἄλλαι τοῦ τε εὖ ἕνεχα χαὶ γένει. 

Ac Me Ay \ τ iZ \ \ a c ~ aow~ = A r Vv 

Αἱ μὲν γὰρ εἰρημέναι πρὸς τὸ εἶναι ὁπωσοῦν ζῷον. χαὶ ὧν ἄνευ 34 
δ“ “ ~ ~ Ν - Ψ, Vv ~ a 

ἀδύνατον εἶναι, συντελοῦσι: τῶν δὲ τριῶν καὶ κατὰ φύσιν ἔνια ζῷα ἐστέ- δῦ 

90 ρηται χαὶ παρὰ φύσιν ἄλλα στερηϑέντα οὐδὲν ἧττον ζῷα, ὡς οὐ πρὸς τὸ 

εἶναι αὐτοῖς ὑπαρχουσῶν ἀναγχαίων, ἀλλὰ τοῦ εὖ ἕνεχα, ἵνα χαὶ χρείττοσιν 
[Ὁ 

sy SOV αἰσϑύσε oby οὗ ληττομέναις ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν τῷ διὰ μέσ νεργῇ αἰσϑήσεσιν, οὐχ οὕτω πληττομέναις ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν τῷ διὰ μέσων 
, 

τέρων χινεῖσϑαι ὑπ᾽ αὐτῶν, ἐνεργητικωτέραις GE μᾶλλον καὶ ζῷον ἤδη οὐχ 

ὥς ἀλλὰ τελειότερον εἰδοποιούσαις. ὅπερ οὐ τὸ τυχὸν εἶπε χαὶ πιστοῦται 
fom 

q 
Ro 5 

δὰ ς τῷ > ~ ~ \ \ 3 \ / > X ~ D7 4 

οὔ ὡς χρεῖττον éx tod πορευτιχοῦ. τὸ yap ἐπὶ πλέον εἰς τὴν τοῦ ἰδίου τέλους 40 
ar, 21 ΄ ! \ b} / SN iG [ἢ ἘΝ \ 50 ΄ ~ if ἰὸν μετάληψιν χαὶ 2x πλειόνων αὐτὸ ϑηρώμενον χαὶ αὐϑορμήτως τελειότερον 

wo of , τοῦ ἔν τινι ἀπεστενωμένως, χαὶ περιμένοντος τὸ πολὺ ἐχ τύχης προσπεσού- 

μενον τέλος ἢ χαὶ τὸ φϑαρτιχόν, ἅτε οὐχ οἵου τε ὄντος προγινώσχειν 

πόρρωϑεν πρὶν προσπελάσαι τὸ φαινόμενον, ἵνα τὸ μὲν φυλάξηται, τὸ δὲ 

80 ἑλχύσῃ. αὕτη μὲν οὖν ἢ ἐπιχείρησις ἐκ τοῦ εἴδους χαὶ τοῦ ἀγαθοῦ τὸ 
> /> ξ [« ιν 2 ~ Nee: > , 

n ἐπέδειξεν. ἢ δὲ ἐφεξῆς χαὶ ὡς ἀναγχαίας \ 

τιμιώτερον τῶν τριῶν πρὸς τὰς δύ 
\ 

= 

προχρίνει. ἀναγχαῖαι γὰρ χαὶ αὗται εἰ χαὶ μὴ ὡς ζώῳ ἁπλῶς, ἀλλὰ ὡς 45 
πορευτιχῷ ζώῳ, εἰ μέλλοι σώζεσϑαι ὡς πορευτιχόν, δεόμενον χαὶ τῶν διά 

΄, > ~ ΄ ε - ᾿ - τινος μέσου ἀντιληπτιχῶν αἰσϑήσεων, ὡς μὴ χαϑ’ ὁρμὴν τοῖς βλαβεροῖς 
, / ) ~ 5 ~ 5 ~ 

ἀπρούπτοις εἰχῇ φερόμενον προσπεσὸν ἀϑρόως ἐνίοτε φϑαρῆναι. ἀναγχαῖαι Go σι 

οὖν χαὶ αὗται, ἀλλὰ ζωῆς εἴδει χρείττονι, καὶ ὡς χρείττονος σωστιχαὶ τὸ 

ἀναγχαῖον ἔχουσαι τιμιώτεραι. ἐφανέρωσε ὃὲ χαὶ ὅπως γίνεται ἣ διὰ τοῦ 
μεταξὺ αἴσϑησις, οὐ παρεχβὰς τὰ προχείμενα, ἵνα τὸ ἀπαϑέστερον αὐτῶν 50 
χαὶ ἐνεργητιχώτερον δείξῃ. ἐμπαϑέστεραι γὰρ αἱ ἀμέσως ὑπὸ τῶν αἰσϑη- 

12 at om. Aristoteles et ἃ 19 ἀδύνατον εἶναι om. A 20 οὐ om. A 35 ἀπρόπτως a 

36 σωστιχαὶ zat A 
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τῶν πληττόμεναι, ἀπαϑέστεραι δὲ at διὰ μέσου. ὡς μὴ αὐτόϑεν ὑπὸ τοῦ 

πρώτως χινοῦντος πληττόμεναι. αἱ δὲ ἀπαϑέστεραι ἐνεργητιχώτεραι" τὸ γὰρ 

πάϑος ποτ ἀμοδροῖ τὴν χριτιχὴν ἐνέργειαν. ταῦτα δὲ χαὶ αὐτὸς 
ἐνδειχνύμενος τὸ πρώτως χινοῦν, φησίν. ἐπὶ τῶν ΠΟ αἰσϑήσεων οὐχ εἰς 
αὐτὸ ἀμέσως τὸ αἰσϑητιχὸν δρᾷ, ἀλλ᾽ εἰς ἕτερον τὸ μεταξὺ δηλαδή. ὑφ᾽ 
οὗ, τοῦ μέσου φημί, τὸ αἰσϑητιχὸν χινεῖται, ὡς μὴ | ἄγαν πάσχειν αὐ- 91ν 

τό, χαϑάπερ τὸ ἀμέσως ὑπὸ τοῦ πρώτως δρῶντος πληττόμενον. οὐ γάρ, 
> ON > wv , a ~ Χ [4 Lend 5 \ \ 5 \ eG) 

ἐπειδὴ εἰς ἄλλο πρότερον OPA τὸ πρώτως χινοῦν, οὐχὶ χαὶ εἰς τὸ αἰσϑη- 

τιχὸν ἢ am αὐτοῦ διαβαίνει χίνησις, ἵνα ἄν τις ὑπενόησε eae ὅλως pas 

αἰσϑάνεσϑαι τοῦ πρώτως χινοῦντος, ὡς μὴ φϑανούσης εἰς ἡμᾶς τ ἀπ᾽ 

αὐτοῦ χινούσης ἐνεργείας. ἐχτίϑεται οὖν ὅπως διαβαίνει χαὶ διὰ παρα- 
δειγμάτων. πολλὰ γὰρ χινητιχὰ γενόμενα τῶν ὧν προσεχῶς ἐφάπτεται, 
δι’ αὐτῶν ἕτερα χινεῖ, ὧν οὐχέτι ἐφάπτεται, ὡς ἣ χεὶρ διὰ τοῦ μοχλοῦ 
τὸν λίϑον, χαὶ 6 Gv ἑτέρου μέσου χαὶ ἄλλου ὠϑῶν τὸν ἀπωτέρω 
ἑστῶτα. αὐτὸς γὰρ ὃ πρώτως ὠϑήσας τὸν μεταξὺ ἑστῶτα χαὶ αὐτὸν χι- 

A ~ ~ 2 \ pie Ne 5 ~ Vv Q/ > \ 

νητιχὸν ποιεῖ τοῦ ἐφεξῆς χαὶ ἐνίοτε χαἀχεῖνον ἄλλου. χαϑόλου τε οὖν τὸ 

χατὰ τόπον χινοῦν μεταβάλλειν ἀξιοῖ τὸ 

προσῦϑείς, ἐπειδὴ 
, ~ 

ὧν ὃ λόγος xat ἐμφανίζων ἡμῖν ὅτι χαὶ 
Ξ πὸ \ Stas Nin tks 
ὠϑοῦν χαὶ αὐτὸ τὸ ὦ 

> \ \ ὌΝ vs ~ > Y x τω Ke de ~ σ \ 

εἰς TO χαὶ αὐτὸ ἄλλο ποιεῖν ἃ χαὶ δεῖ τῇ λέξει ἘΠ Gene τὸ 
χινοῦν χατὰ τόπον μέχρι τοῦ μεταβάλλειν ποιεῖ ἐπισυνάψαι χαὶ 
χατὰ συνέχειαν ἀναγνῶναι τὴν χαὶ τὸ ὦσαν ἕτερον ποιεῖ ὥστε ὠϑεῖν, 

ἵνα τὸ λεγόμενον ἢ; ὡς πᾶν τὸ χινοῦν χατὰ τόπον οἷον χαὶ τὸ ὠϑοῦν μετα- 
΄ ~ \ ~ ΟῚ , 7 σ Ν b} δι 4 5 ~ 

βάλλειν ποιεῖ τὸ προσεχῶς ὠϑούμενον οὕτως ὥστε χαὶ αὐτὸ ἄλλο τι ὠϑεῖν, 

εἴτε ποτὲ εἴτε χαὶ πάντως, ὅτε συμβαίνει διὰ μέσου τινὸς τοῦ προσεχῶς 

χινουμένου ὑπὸ τοῦ πρώτως χινοῦντος χαὶ ἄλλου γίνεσϑαι ὦσιν, τοῦ μὲν 
πρώτως χινοῦντος ἀχινήτου μείναντος xa Equto, ὡς ὅταν ἢ ψυχὴ τὸ 
σῶμα χινῇ, τούτου δὲ χινουμένου μὲν ὑπὸ τῆς ψυχῆς, χινοῦντος δὲ τὸν 

, ~ ~ 7 ~ x ~ [4 

χάλαμον, χαὶ τοῦ μὲν χινεῖν EV TE τῷ πρώτῳ χαὶ τῷ μέσῳ ὁρωμένου, 

τοῦ δὲ χινεῖσϑαι ἔν te τῷ μέσῳ χαὶ τῷ τρίτῳ, ὡς τὸ μὲν πρῶτον χινεῖν 
y \ SX ’ὔ ares ὃ , \ ΡΩΝ AL Ὑ ᾿ ar SX A \ ΄ ye 

μόνον, TO GES τρίτον χινεισύῦαι ϑόνον, TO οε μεσὴν GUOwW. cl OF XA ὁ χᾶ- 5 

hapos ual αὐτὸς xvobusvos ἄλλο τι χινοίη, πλείω ἔσται τὰ μέσα χαὶ πλείω 
τὰ ἅμα χινοῦντά τε χαὶ χινούμενα. τὰ δὲ ἄχρα τὸ μὲν πρῶτον χινοῦν μόνων, 

τὸ δὲ ἔσχατον μόνον ἜΤ ον οὕτως, φησί, καὶ ἐπ᾿ ἀλλοιώσεως τὸ 

πρώτως ἀλλοιοῦν ἀλλοιοῖ οὐ τὸ προσεχῶς μόνον ὕπ᾽ αὐτοῦ 
πορρωτέρω. ὅλως ἀλλοιοῖ. 6 γὰρ δαχτύλιος 

τῇ τῆς σφραγῖδος ἐνθέσει τὸν μέχρι 
σ ", 

βάϑους τινός, ἕως 

ὃ 91: 

5) 

10 

15 

30 

7 ἀμέσως correxi: μέσως Aa 21 εἰς om. a 28 πρώτου A ἑαυτὸν ἃ 30 φησὶ 

χαὶ om. a 36 post αὐτοῦ suppleas χινούμενον ἀλλὰ χαὶ τὸ 38 post τὸν intercidit 

χηρὸν 
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p.435a11 Ὅτι 8 ody οἷόν te ἁπλοῦν εἶναι τὸ τοῦ ζῴου σῶμα 91» 

φανερόν. 

Σαφῶς ἐν τῇ προτάσει τὸν προχείμενον αὐτῷ ἀφορίζει σχοπὸν τὸν 38 

δειχτιχὸν τοῦ μηδὲν εἶναι σῶμα ἁπλοῦν αἴσϑησιν ἔχον, τουτέστι μηδὲ ζῷον 

5 εἶναι" πᾶν γὰρ ζῷον αἰσϑητιχόν. πέντε γὰρ ὄντων ἁπλῶν τὸ μὲν ϑεῖον 40 

πάσης ἐξαιρεῖ αἰσϑήσεως, χαὶ οὐδὲ προὔκειτο περὶ ἐχείνου τι νῦν, ἐπειδὴ 

περὶ τῆς ἐν ϑνητοῖς ζῴοις ψυχῆς ἐξ ἀρχῆς ἦν ὃ λόγος. περὶ δὲ τῶν 

ἄλλων ἑχάστου ποιεῖταί τινα λόγον, οὐ μόνον ὡς εἰλικρινῶς ἁπλοῦν μένον 

οὐχ ἕξει ἁφήν, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐν τῇ πρὸς τὰ ἄλλα μίξει ἄγαν ἐπιχρατοῦν, 

10 ὡς ἐν τοῖς φυτοῖς H YH. πῶς οὖν δείχνυσι; πᾶν ζῷον ἀξιοῖ, ὡς χαὶ ἐπι- 

δέδειχται, πάντως ἁφὴν ἔχειν, μηδὲν δὲ ἁπλοῦν ἁπτιχὸν εἶναι. τοῦτο δὲ 

οὔπω ἐν τούτοις δεδειγμένον χατασχευάζει, ἐπὶ ἑχάστου τῶν ὑπὸ σελήνην 45 

ἁπλῶν ποιούμενος τὸν λόγον, τὸ μὲν πύρειον χαὶ ἀέριον xal δδραῖον συγ- 

χωρῶν ἐνταῦϑα αἰσϑητήριον γίνεσϑαι, ἀλλ᾿ οὐχ ἁπτιχά, τὴν δὲ γῆν 

15 οὐδὲ ἐπιχρατοῦσαν ὅλως γίνεσϑαι αἰσϑητικήν. συγχωρεῖ δὲ τὸ πύρειον οὐχ 

ὡς δοχοῦν ἑαυτῷ: ἀλλ᾽ ἴσως ὡς ὑπὸ τοῦ [Πλάτωνος λεγόμενον. ἐχεῖνος 

γὰρ τῇ ὄψει τὸ πύρειον ἀπονέμει, χαϑάπερ αὐτὸς τὸ ὕδωρ᾽ ἐπεί, ὡς ἐν 

τῷ δευτέρῳ εἴρηκεν, τὸ πῦρ χαϑ᾽ αὑτὸ διὰ τὸ φϑαρτικὸν py γενέσϑαι 

αἰσϑητήριον, μιγνύμενον δὲ τοῖς ἄλλοις ἑχασταχοῦ. ὅπερ δὴ xat ἐκεῖ ἐνε 
50 

20 οὐ παντελ 

οὖν μᾶλλον λε χόν ποτε γίνεσϑαι τὸ 

προσπῖπτον τοῖς αἰσϑητοῖς 

ρείσεως δεῖται χαὶ οὐκ ἰσχύος ὑϑὺς ὑπὸ τοῦ ἁπτοῦ δια- - 
i 

/ 
Ξ 
i λύεσϑαι λεπτομερὲς ὄν: εὐπαϑὲς γὰρ τὸ λεπτομερές. διὸ τὰ ὅσα λεπτομερῆ 92" 

95 στοιχεῖα αἰσϑητήρια μὲν γίνεται, οὐκ ἀμέσως δὲ τῶν αἰσϑητῶν γνωριστιχά, 

ἀλλὰ τῶν διὰ μέσου τινὸς αὐτῶν ἀντιληπτιχά, ἵνα μὴ τὸ πάϑος ἀσύμμετρον 

αὐτοῖς γινόμενον εὐπαϑέσιν οὖσι διὰ λεπτομέρειαν, ἐν τῇ ἀμέσῳ τῶν αἰ- 

σϑητῶν προσβολῇ πάντως τι δρώντων εἰς τὸ αἰσϑητήριον, χολούῃ χαὶ δια- 

φϑείρῃ τὴν ἁπτιχὴν ἐνέργειαν. οὐκ ἔσται οὖν ἅπτικά. τὰ γὰρ ἁπτιχὰ τῷ 5 

30 αὐτῶν ἅπτεσθαι τῶν αἰσϑητῶν ἔστιν αὐτὸ τοῦτο ὅπερ λέγεται ἁπτιχά, χρι- 

τιχῶς δηλονότι αὐτῶν ual ἀμέσως ἐχόμενα, ὅϑεν χαὶ ὠνόμασται. ἢ γὰρ 

πρώτη ϑέσις τοῦ ὀνόματος ἐπὶ τῶν, ὡς ἐν τῇ Φυσιχῇ διώρισται, παραχει- 

μένων, ὧν τὰ πέρατα ἅμα, χἂν μὴ ζῶντα μηδὲ αἰσϑανόμενα ἡ τὰ οὕτω 

παραχείμενα. ἢ δὲ ὡς αἴσϑησις λεγομένη ἁφὴ χριτιχὴ μέν ἐστιν ἐνέργεια, 

oe σι ὀνομάζεται δὲ καὶ αὐτὴ ex τῆς παραϑέσεως τῆς τὰ πέρατα ἅμα τῶν παρα- 

χειμένων ποιούσης. % γὰρ διὰ μέσου ἑτέρου αἰσϑητικὴ γνῶσις προσ- 

βάλλουσα τῷ αἰσϑητῷ δόξειε μὲν ἂν εἶναι χατ᾽ αὐτὴν τὴν προσβολὴν ἁφή 10 

1 εἶναι post σῶμα habet a 15 οὐδὲ correxi: οὔτε Aa 16 ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος] Tim. 16 

p. 458 17 ἐν τῷ δευτέρῳ] immo ἐν τῷ τρίτῳ Γ 1 p. 4255 20 navteA BMRV: 

mavte Aa od mayte maiore spatio intermisso repetit A 21 οὖν om. a 23 ρείσεως] 

fort. πείσεως 28 προβολῇ a 32 ἐν τῇ Φυσιχῇ] Phys. E 3 p. 2266 
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τις χαὶ αὐτή, οὐ μὴν χυρίως οὐδὲ ἁπλῶς" οὐ γὰρ τὰ πέρατα ἅμα τοῦ τε 92. 

αἰσϑητικοῦ χαὶ τοῦ αἰσϑητοῦ γίνεται τότε. 

ἢ μέντοι χυρίως ἁπτιχὴ αἴσϑησις 
> ond Ὁ 2 Ἁ \ Sea ~ € oe \ iA ° 

ἐχεῖ ieee: ἐπειδὴ χαὶ ἐπὶ τῆς ἁπτιχῆς τὸ προηγούμενον 

οὐχ ἐν σαρχὶ οὐδὲ νεύροις οὐδὲ ἔν τινι μορίῳ προσεχῶς τοῦ ἁπτοῦ ἐφαπτο- 
/ 

μένῳ τίϑεται, ἀλλ᾽ ἐν τῷ διὰ μέσων τούτων ἀντιληπτιχῷ τοῦ ἁπτοῦ. διότι δὲ 15 

τὸ μέσον οὐχ ἔξωϑεν. ὡς ἐπὶ τῶν χρειττόνων αἰσϑήσεων. ζωτιχὸν ὃὲ χαὶ 

οἰχεῖον υύριον αὐτοῦ τοῦ ζῶντος σώματος. ὡς εἰ χαὶ μὴ πρώτως. ἀλλὰ δευ- 

τος εἶναι αἰσϑητικὸν χαὶ τὸ δι᾿ οὗ, ἄμεσος λέγεται ἢ τοῦ αἰσϑητιχοῦ πρὸς 

τὸ αἰσϑητὸν συναφὴ ἐπὶ ταύτης. συμπεραίνεται οὖν, ὡς τῶν λεπτομερῶν 

ΠΕ χἄν τινα ἢ αἰσϑητήρια, ἀλλ᾽ οὐχ ἂν γένοιτο τοιοῦτον atetajenptay, 

οἷον τὸ τοῦ ὅλου ζῴου ἐστὶ σῶμα, ἀλλ᾽ οἷον τὸ xa ἕν τι μόριον atody- 

τήριον, δρατιχὸν φέρε ἣ ἀχουστιχόν. χατὰ τ μόριόν τι τοιοῦτον, τὸ Os 20 

wa? ὅλον πάντως ἀπτικόν᾽ τὸ ὃὲ ἁπτιχὸν στερεὸν εἶναι δεῖ, ὡς εἴρηται, καὶ 

οὐ λεπτομερές. ἀλλ᾽ ὅσον ἐπὶ τούτῳ τῷ λό τ τὸ χϑόνιον οὐδὲν ἐχωλύξτο 

εἶναι ἅπτιχόν. διὸ λοιπὸν ὅτι οὐδὲ χϑόνιον ἢ ὡς πάντῃ ἁπλοῦν ἢ ὡς ἄγαν 

ἐπιχρατοῦν, ἐπιδείχνυσιν ἐπάγων᾽ 

p.435a21 Πάντων γὰρ ἣ ἁφὴ τῶν ἁπτῶν ἐστιν ὥσπερ υξσότης; 

χαὶ δεχτιχὸν τὸ αἰσϑητήριον οὐ μόνον ὅσαι διαφοραὶ γῆς 

εἰσιν, ἀλλὰ χαὶ ϑερμοῦ καὶ ψυχροῦ χαὶ τῶν ἄλλων 

ἁπτῶν ἁπάντων. 

Ἡ μὲν ἁφὴ δηλοῖ νῦν τὴν χριτικὴν αὐτὴν ἐνέργειαν τῆς τοιαύτης ζωῆς, 87 

τὸ δὲ aiiienptoy τὸ ὑποχείμενον αὐτῇ ὄργανον. μεσότης ὃὲ χαὶ πᾶσα 

ἥ ὥστε “ες ἢ τῶν ἀντιχειμένων οὖσα ἀντιληπτιχή καὶ ὅταν μετ᾽ 

ὀργάνου ἐνεργῆ. χρὴ χαὶ τὸ ὄργανον πρὸς τὴν ἐγγινομένην αὐτῷ ὑπὸ τῶν 

ἀντιχειμένων ἐναντίαν πάϑην pegs TEN ὡς pride” υᾶλλον THVYGE ἢ τήνδε 40 

ἀπο τας ἀλλ᾽ Grats ἀμφοτέρας; ἵν᾽ “ἢ υὲν EO τῶν ἀντιχειμένων 

ὁμοίως χρίνῃ; τὸ δὲ καὶ αὐτὸ ὡσαύτως ὑποδεχόμενον τὸ ayudar pay maroc, ἐξ 

ἴσου τὴν ἐφ᾽ ΕΠ χρίσιν προχαλῆται. διότι οὖν τὰ ἁπτὰ οὐ μόνον ἐστὶ 

χϑόνια, ἀλλ᾽ ἔνια μὲν χϑόνια, ὡς τὸ ξηρὸν ἅμα χαὶ ψυχρόν, ἔνια δὲ ἀέρια 

τὰ τούτοις ἀντιχείμενα, ὡς τὸ ϑερμὸν ἅμα χαὶ ὑγρόν, χαὶ ὡς τὸ ὑγρὸν μὲν 

ἅμα χαὶ ὑοῦ pes ὡς δὲ τὸ ξηρὸν ἅμα καὶ ϑερμὸν πύρεια, ἢ τούτων᾽ 

μεσότης οὐχ ἂν εἴη χϑόνιος φύσει ψυχρὰ 45 

πάλιν οὖν “ἐν δευτέρῳ σχήματι τὸ συμπέρασμα ἀχολουϑεῖ 

uy εἶναι ἁπτιχὸν αἰσϑητήριον. εἴ γε τὸ μὲν ἁπτιχὸν μέσον ϑερμοῦ χαὶ Ψυχροῦ 

χαὶ ξηροῦ χαὶ ὑγροῦ, ἢ δὲ γῇ οὐ μέση, κατὰ ϑάτερα μόνα ἀφοριζομένη. 

εἶτα χαὶ δεύτερον συνάπτει τούτῳ συλλογισμὸν ὡς ἀχόλουϑον. τὸ ἁπτιχὸν 

αἰσϑητήριον ἀξιοῦντα δεχτιχὸν εἶναι οὐ τῶν χϑονίων μόνον ποιοτήτων, 50 

ἀλλὰ χαὶ τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις στοιχείοις: τὸ δὲ χϑόνιον σῶμα, ἕως μὲν 

4 ἐχεῖ fort. δοχεῖ εἴ. Arist. p. 495 419 9 ἄμεσος scripsi: ἀμέσως Aa 19 ὅσαι] we A 

25 γινομένην a 30 πύρειον A 34 σχήματι R: σχήματα Aa 35 py MRV: om. Aa 
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ἂν ἢ ὅπερ ἐστί, μὴ ρος τὰς τῶν ἄλλων στοιχείων, ἀλλὰ φϑείρεσϑαι 92r 
ἐν τῇ ἐχείνων παρουσίᾳ. οὐχ τ: τὸ δεχτιχὸν τῶν ἁπτῶν πασῶν τ 
χϑόνιον οἷόν τε εἶναι- τὸ γὰρ δεχτιχὸν ὑπομένειν δεῖ ἐν τῇ παρουσίᾳ 
πασῶν ὧν ἂν ἢ δεχτιχόν, ἵνα yor δέχηται. χαὶ éx τρίτου τὸ αὐτὸ συμ.- 

5 bes Lh ἐχ τῆς ἐναργείας χαὶ ἐξ ἐπαγωγῆς: Gee γὰρ σαφῶς χαὶ 

τῶν ἐν τοῖς ζῴοις μορίων ὅσα | μᾶλλον ἐπιχρατοῦσαν ἔχει τὴν yyy τῶν 92» 

ἄλλων ἀμοιροῦντα αἰσϑήσεως, οἷον ὀστᾶ, καίτοι ζῴων ὄντα μόρια, ὡς τοῦ 

χϑονίου στοιχείου, οὐ μόνον tod εἰλιχρινοῦς στοιχείου, ἀλλὰ xat τοῦ με- 

μιγμένου μὲν ἐπιχρατοῦντος δὲ φυτιχῶς μὲν ἐνεργεῖν δυναμένου, αἰσϑητικῶς 

10 δὲ ἀδυνατοῦντος" τὰ γὰρ τοιαῦτα μόρια τοῖς φυτοῖς ἔοιχεν. ἐπιφέρει τοίνυν 

b τοῦ ὅλου λόγου συμπέρασμα, ἄνευ μὲν ἁφῆς μηδὲν εἶναι ἀξιῶν ζῷον, 5 

τῶν ἤδη προειρημένων τοῦτο λαμβάνων, ἁφὴν δὲ μὴ ἔχειν ποτὲ ἕν τι 

τῶν ἁπλῶν δύνασϑαι, ἐκ τῶν νῦν ἀποδεδειγμένων ληφϑέν. δέδειχται γὰρ 
ὡς οὔτε γῆς οὔτε ἐξ ἄλλου τινὸς τῶν ἁπλῶν ἐστι τὸ ἁπτιχὸν ὄργανον, ἀλλ᾽ 

15 ἐν μεσότητι. ὡς γὰρ οὐ χϑόνιον, ἐπειδὴ χατά τινας ὡρισμένας οὐσίωται καὶ 

ον ~S 

οὐχὶ τῶν ἀντιχειμένων ἐστὶ μέσον, τὸν αὐτὸν τρόπον οὔτε πύρειον οὔτε 
οι ¥ -- 7) >. δον \ ͵ 2 > 7 5 d Ὑ 

ὑδραῖον οἷόν τε εἶναι οὐδὲ γὰρ τούτων τι ἐν μεσότητι οὐσίωται, ἀλλ᾽ ἔν 
τισιν ὡρισμέναις ἰδιότησι. χαὶ συλλογιζόμενος μηδὲν εἶναι τῶν ἁπλῶν ζῷον, 10 

δηλονότι τῶν ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ, οἷς χαὶ αἰσϑήσεως δεῖ πρὸς τὸ εἶναι 
20 ζῷα, xa pov Ov χατὰ 

\ \ 5 δέ = 5 ΄ ἐξ ᾿ , id X Υ \ τὴν σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφήν; ἐξ ἀνάγκης ἁφὴν ἔχει. τὸ μ. 
ζῶον γίνεται ἐξ ἀνάγκης. τὸ οὖν ἁφὴν ἀναιροῦν ἀναιρεῖ τὸ ζῷον. 

ἀλλὰ χαὶ ὃ μόνην ταύτην ἀναιρῶν ὡς ζῷον ἀναιρεῖ: μόνη γὰρ ἦν αὕτη ὡς 
/ >} Ὗ , eh c \ 4 = sy aia A \ ΟΣ ~ - ζῴου ἐξ ἀνάγχης ovotatixy. at γὰρ πρότεραι τρεῖς εἴχον μέν τι χαὶ ἀναγχαῖον 1 
\ > c ~ / 

χαὶ αὗται, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ζῴου, ἀλλ᾽ ὡς πορευτιχοῦ ζῴου συστατιχαί, χαϑὰ τῷ σι 

ἤδη ὑπέμνησται" ἣ δέ γε γευστιχὴ χαὶ ὡς ζῴου lea pes τὸ τ τ 

εἰσῆγε διὰ τὸ πρὸς τροφὴν χρήσιμον, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ τῶν χατ᾽ οὐσίαν 

συστατιχῶν ποιοτήτων ipo ουμ γος (SUE συστατιχαὶ oe yao at 

παϑητιχαὶ ποιότητες, τούτων δὲ ἣ γεῦσις οὐ xa αὑτήν, ἀλλὰ μόνων τῶν 

ov, a 30 ἐγχύμων: χαὶ χαϑὰ δὲ μετὰ ἁφῆς πάντως, γνωρίζει xat tas παϑητιχᾶς, 

οὐχ ὡς γεῦσις, ἀλλ᾽ ὡς ἁφή. μόνη οὖν xa αὑτὴν ἢ ἁφὴ ἀναιρουμένη 20 
ἀναιρεῖ ὅλον τοῦ ζῴου τὸ ὄργανον. ἐνίοτε δὲ καὶ τῶν ἄλλων τις αἰσϑήσεων 
συναναιρεῖ χαὶ τὸ ὅλον, ἀλλ᾽ οὐ xa? αὑτήν, ὅταν συμβαίνῃ πρὸς τῇ ἀναι- 
ρέσει: τοῦ οἰχείου αὐτῆς αἰσϑητηρίου ot ἄλλην αἰτίαν ἀναιρεῖσθαι χαὶ τὸ 

35 ἁπτιχόν, οἷον εἰ éx tod βρονταίου ἤχου βλαβέντος τοῦ ἀχουστιχοῦ ὀργάνου, 
συμβαίη διὰ τὴν ἀϑρόαν χαὶ σφοδρὰν τοῦ ἡἠχοῦντος πνεύματος τῷ ζῶντι 

σώματι πρόσπτωσιν χαὶ αὐτὸ βλαβῆναι, οὐ διὰ τὸν ἦχον τὸ ὅλον βλαβέν, 
ἀλλὰ διὰ τὴν apodpav τοῦ ἠχητιχοῦ πνεύματος πρὸς τὸ ὅλον ἁπτιχὴν 2 

πρόύσπτωσιν, ὡς ἁπτιχὸν αὐτὸ ἀναιροῦσαν. οὕτω γὰρ ὃ ἰὸς ὃ ϑηριώδης τῇ 

40 ἡλώσσῃ προσπεσὼν φϑείρει τὸ ὅλον, οὐχ ὡς πιχρὸς οὐδὲ ἣ γευστὸς ὅλως 
‘ 

\ (τὴν γὰρ γεῦσιν ἂν μόνην διέφϑειρεν), ἀλλ᾽ ἡ ξηρὸς χαὶ ἡ ἀσύμμετρος τῷ 

21. 22 τὸ p. ζῶον --- ἀνάγκης MV marg. R: om. Aa 22 ἀναιροῦν scripsi: ἀναιροῦ Aa 

μόνον a dd συναναιρεῖ V: συναιρεῖ Aa 40 ὅλως seripsi: ὅλος Aa 

συν. 
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~ ay / ~ Ss ~ 7 \ la 

ἁπτιχῷ. ἃ δὴ χαὶ ᾿Αριστοτέλης σαφῶς διαρϑροῖ, ἕχαστον μὲν αἰσϑητήριον 92» 
>) ~ ce Ἁ ~ 5 [4 SG) ~ [εἰ [6 © a = 5 ΄ 

ἀξιῶν ὑπὸ τῶν οἰχείων αἰσϑητῶν ὑπερβαλλόντων φϑείρεσϑαι, οὐ μέντοι συν- 
αναιρεῖν πάντως χαὶ τὸ ὅλον ζῷον, εἰ wy κατὰ συμβεβηχός, ὡς εἴρηται, TH χαὶ 
τὸ ἁπτιχὸν χατὰ συμβεβηχὸς ἕτερον τρόπον λυμαίνεσϑαι, ὡς ἐπὶ ψόφου εἴρηται 

5 χαὶ ὡς ἐπὶ τοῦ γευστοῦ. ἐπὶ μὲν ψόφου χαὶ προσϑεὶς τὸ χατὰ συμβεβηχὸς 

φϑεῖρον τὴν ὦσιν, ἐπὶ δὲ ὄψεως χαὶ ὀσμῆς ἀδιορίστως 

ϑ 

id \ c 4 σ X Ὁ “4 Ἃ ! ᾿ \ 

+ ὑπὸ ἁπτόν, ὅταν τὸ δυνάμει ὃν ψυχρὸν 
ἢ ξηρὸν ἢ ἁπλῶς εἰπεῖν ἀσύμμετρον διὰ τὴν τῶν παϑητιχῶν ποιο- 

΄ 5 4 ~ \ σ' ) ) > ς > ~> ov \ \ 
τήτων ἀσυμμετρίαν φϑεῖρον τὸ ὅλον, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς δυσῶδες. οὕτω OS χαὶ 

10 τὸ δρατὸν οἷον ἣ φλὸξ οὐχ ὡς φωτοειδὴς ἄγαν χαὶ ἀσύμμετρος τῷ ὄμματι B 
4 \ ~ ΄ \ ΄ Ὄπ Bald ΣΧ), uous ῶ \ 75, ΄, φϑείρει τὸ ζῷον (ταύτῃ γὰρ μόνον τὸ ὁρατιχόν), ἀλλ᾽ ὡς ϑερμὴ ἀϑρόως 

ἐνίοτε προσπίπτουσα" προσπίπτει ὃὲ ὡς ἁπτὸν ἁπτιχῷ τῷ ὅλῳ. περὶ δὲ 
τοῦ χυμοῦ εἴρηται ὅπως φϑείρει, ὅτι χαὶ αὐτὸς χατὰ συμβεβηχός. ἢ μέντοι 

~ c ~ a \ OQ? CLAS \ > \ \ > ~ _\ ~ τῶν. ἁπτῶν ὑπερβολὴ ual? αὑτὴν χαὶ οὐ χατὰ συμβεβηχὸς ἀναιρεῖ τὸ ζῷον. 

[15 ὡς γὰρ ual τῶν ἄλλων τὸ οἰχεῖον αἰσϑητήριον 7 τοῦ οἰχείου αἰσϑητοῦ 
ς \ [4 σ \ \ c A is ~ ΄ “Ὁ id ΄ - >) >] \ 

ὑπερβολὴ φϑείρει, οὕτω xal τὸ ἁπτιχὸν ἢ τοῦ ἁπτοῦ ὑπερβολή, ἀλλ᾽ ἐπεὶ 

χατὰ τὸ ἁπτιχὸν TH ζώῳ ὡς ζώῳ τὸ εἶναι, ἅμα τε ὡς ἁπτιχὸν φϑείρεται 40 

χαὶ ὡς ζῷον. 

p. 435019 Τὰς δὲ ἄλλας αἰσϑήσεις ἔχει τὸ ζῷον, ὥσπερ εἴρηται; 
> ~ > σ᾽ > \ ~ - > yy 

20 οὐ τοῦ εἶναι Evexa, ἀλλὰ τοῦ Ev, οἷον ὄψιν. 

Ὅτι μὲν ὄψιν χαὶ ἀχοὴν χαὶ ὄσφρησιν οὐ πρὸς τὸ εἶναι τὸ ζῷον ὡς 4 
ζῷον συντελούσας ἔχει, ἱκανῶς διὰ τῶν προειρημένων διώρισται, ἀλλὰ πρὸς 

τὸ εὖ. ὡς γὰρ πορευτικῷ συνετέλουν τῷ ζώῳ᾽ ὡς δὲ πορευτιχὸν τοῦ ζῴου 
ἁπλῶς τελειότερον. ἣ 6& γεῦσις χαὶ ὡς ζῴω ἐδόχει εἶναι ἀναγκαία " νῦν 

25 ὃὲ ταῖς πρὸς τὸ εὖ εἶναι συντελούσαις συναριϑμεῖται. χαὶ γὰρ ἄμφω ἀληϑῆ, 
ἐρῶ. διότι πρὸς τὸ διαμένειν μᾶλλον τῷ Cow χαὶ πρὸς τὸ ἐπὶ πλέον 
εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὸ εἶναι ἁπλῶς συντελεῖ. ἐπεὶ δὲ τὸ εἶναι ἀληϑεύει 
χαὶ χατὰ τῶν χατὰ μίαν φέρε ὥραν ὄντων χαὶ ὁποστονοῦν μόριον χαὶ χατὰ 50 

τῶν ἐνιαύυσιαῖον χαὶ πλείονα χρόνον ζώντων, 7 ὃὲ τροφὴ οὐ πρὸς τὸ ὡριαῖον 

80 εἶναι συντελεῖ, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἐνιαυσιαῖον εἶναι, ὗ μὲν ὅλως πρὸς τὸ εἶναι, 
ταύτῃ χοινωνεῖ τῇ ἁπτιχῇ, ἧ δὲ οὐχ ἁπλῶς πρὸς τὸ εἶναι, ἀλλὰ πρὸς τὸ 

ἐπὶ μέτρον χρόνου πλέον. ἐν ᾧ οὐ δυνατὸν ἄνευ τροφῆς ζῆν, ταύτῃ χρείττων 

τῆς ἁφῆς ἣ γεῦσις χαὶ τελειοτέρα, διότι χαὶ ἢ ἐπὶ πλέον τοῦ εἶναι με- 
τουσία τελειοτέρα. 

1 ἁπτιχῷ correxi: ἁπτῷ Aa 8 διὰ BMR: om. Aa 20 εὖ εἶναι A 23 ὡς — 
πορευτιχῷ] οὐ — πορευτικῶς A 26 τὸ ζῷον a 28 χατὰ (ante μίαν) om. a 

29 ἐνιαύσιον a 
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I INDEX VERBORUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis 

᾿Ἀβίαστος 91,27 
ἀγαϑός. τὸ ἀγαϑόν 50,19sqq. τὸ πρώτως 

ἀγαϑόν 51,4 

expl. 38,3 

τοῦ ϑεωρητιχοῦ ἀγϑϑόν opp. τὸ πραχτὸν 
ἀγαϑόν 299, 2 sqq. 
ἀγαϑόν (i. 6. τὸ σωστικόν) 318,30 sq. 

319,23 τὸ αἰσϑητιχὸν ἀγαϑόν 317, 30 

ἀγαϑότης 110, 34 

ἀγαϑύνειν 73,20 110, 34 

ἄγειν ὑπό τι logice 16, 33 

ἀγενήτως 245,17 

ἀγώνιος. ἀγώνιον σχῆμα 35, 29 

ἄδεχτός τινος 203,31 246,39 247,8. 11 

201, ὃ 

ayatoy xat? αὑτό, δι᾿ αὑτό 

ἀγαϑὰ ὀργανιχά 88, 4 τὸ 

τὸ οἰκεῖον ἑχάστῳ 

> 
ἀδιάστροφος 40, 12 

ἀεικίνητος 39, 29 

aCwta 39,28 76,12 247,8 

τὸ ἄζων 192,11 227,8 

ἀηδίζειν 156, 31 

ἄηχος. τὸ ἄηχον 183, 36 

ἀϑρόος. χατὰ ἀϑρόαν τελειότητα (Opp. κατὰ 

πάϑος) 191,21 

ἄϑρυπτος 141,18. 89 142. 1.28 148,11 
αἴγλη. νῆστις αἴγλη Empedoclis expl. 68, 14 

ἀιδίως 32,13 74,31 237,41 316, 36 
aidepwmons 17,17 

αἵρεσις. αἱρέσεις ἐν τοῖς βίοις 4,6 

αἴσϑημια 315, 20 
αἰσϑήτηριον. πάϑος tod αἰσϑητηρίου (dist. 

αἰσϑητική, χριτιχὴ ἐνέργεια) 117,14 119, 

7. 22 all. χατὰ τὴν πληγὴν τοῦ αἰσϑη- 

τηρίου ἐγειρομένη (αἴσϑησις) 80, 28 εὐ- 

χρασία τοῦ αἰσϑητηρίου 10ῦ. 14 πρῶτον 

αἰσϑήτηριον 501]. τὸ ζωτιχὸν πνεῦμα 167, 

14 αἰσϑητήριον ὀπτικόν 152, 980 ὁρατιχόν, 

327, 18 327, 35 
ἔσχατον αἰσϑητήριον expl. 197,17 πῶς 

ἀκουστιχόν ἁπτιχόν 

τὸ αἰσϑητήριον τοῦ αἰσϑητοῦ ἄνευ τῆς ὕλης 

δεχτιχὸν γίνεται 190, 6 sq. 

αἰσϑητιχός. αἰσϑητιχὴ οὐσία 177,13 ψυχὴ 

SSO ΠΡ ae Cones Gio) ἘΠ 0 168, 

3 opp. αἰσϑητήριον 138,12 δύναμις 12, 

17. 20 ἐνέργεια 88, 12.19 χρίσις 265, 

5. 88 266, 38 γνῶσις 326,36 τὸ αἰσϑη- 

τικὸν τῆς ψυχῆς 2, 32 3,17. 8,5 τὸ 

αἰσϑητικὸν πνεῦμα 20,16 passivo sensu 

τὸ αἰσϑητικὸν εἶδος 156,6.8 αἰσϑητικῶς 

ζῆν, ἐνεργεῖν, γινώσκειν) 118, 19 193, 11 

197, 31 317,5 
αἰσϑητός. 

24 566. 

τὰ ἴδια. τὰ χοινὰ αἰσϑητά 1206, 

χατὰ συμβεβηχὸς αἰσϑητά 127, 

26 sqq. τὰ αἰσϑητὰ χαὶ φανταστὰ εἴδη 

280,4 
αἰτία. τὸ αἴτιον. αἰτία εἰδητική 4, 14 

81,14 104, 26 sq. αἴτιον εἰδητικόν 130, 

15 808, 12. 88 ποιητικόν 58,2 70, 30 

301,36 ὑποστατιχόν 70,31 τελιχόν 20, 

17 70,30 αἴτια dAtad, eldtxd, χινητιχά 

25, 11 sqq. ef. 103, 34 

αἰτιατός. αἰτιατὴ οὐσία 11, 24 αἰτιατά, 

opp. αἰτίαι, αἴτια 7,12 ὃ, 12. 14 25,16 

80, 84. 96,28 108, 84 120, 2 276, 34 

298,8 opp. ἀρχαί 33, 11 

alittoAoytxds σύνδεσμος 15,9 70,10 97,6 

162, 7 205,16 281,0 264, 38 



994 αἴτιος 

αἴτιος v. 8. αἰτία 

αἰτιώδης φύσις 30,35 λόγος 248, 33 ἐνέρ- 

yea 200, 898 νόησις 291, 6 περίληψις 

40. 14 70,14 ἁπλότης 231, 11 

τὴν αἰτιῴδη πρόληψιν (opp. συστοίχως) 

νοούμενα 234,38 --- αἰτιωδῶς 126, 10 

Dold 

αἰώνιος 5,16 47, 12.18 sq. 

νιον ἅπαξ 47,9 

χατὰ 

\ Ἁ , 

χατὰ τὸ αἰώ- 

ἀκαμιπής 233,2 ἀκαμπῶς 231,21 

ἀχκαταλλήλως 80,18 : 

ἄκλαστος edveta (Opp. κεχαμμένη γραμμή) 

278, ὃ 
ἀκοή. περὶ axons 139, 11 sqq. 

ἀχοίνωνητος. τὸ ἀχοινώνητον (τῆς Ψυχῆς) 

33, 27 
ἀχόλαστος (Opp. σώφρων, σπουδαῖος) 296, 

10. 81.517 dist. ἀχρατής 310, 20 

ἀκούειν intellegere, ἱπίεγργείατὶ 52,31 149, 

29 ἐπί τινος 50,5 106,30 ἀντί τινος 113, 

85 πρός τι 222,10 280, 7 284,21 320, 

94 
ἄχουσις expl. 199, ὃ 

ἀκουστικός. ἀκχουστιχὴ ζωή 143, 24. 29 
144,3 145,32 ἐνέργεια 144,27 ὄργανον, 

αἰσϑητήριον 328; 35 327,13 

ἀχραιφνής 5,17 90,12 220,11. 21 241,11 

949,0 — ἀκραιφνῶς 238, 25" 
ἀκρατής 296, 14. 31 309,18 310, 21. 

24 sq. 

ἀκριβολογεῖσθαι 323, 38 

ἄκρος. τὰ ἄχρα 100,24 τὰ dupa τῆς φιλο- 

σοφίας 3,14 ἄχρα, ἀχροτάτη οὐσία 240, 

18. 34.36 241, 8 258,27 259. 4 260, 24 

— ἄχραι Cwat 5,39 — ἀχρότατος τῆς 

ψυχῆς νοῦς 240,29 244,2 286,15 — 
ἀχροτάτη τελειότης 241,20 xata ἄχρα 

μέτρα 241,24 — ἄχρως 195, 20 

πεφιλοσοφηχότες 312, 11 

» 

ἄχρως 

ἀκρότης τοῦ νοῦ 3,34 ἡ τῆς Ψυχῆς ἀχρότης 

240, 21.25 260,36 ψυχιχή, λογικὴ ἀχρό- 

της 240, 8 249, 34 

ἀλήϑεια ἡ περὶ ψυχῆς 1,4 cf. 15. 19 ἀλη- 

ϑείας χριτής 1,11 — ἀλήϑεια expl. 7, 

34 
ἀμιαὺροῦν debilitare 60,6 

ἀμεγέϑης 73,6 

ἀμέϑεχτος. τὰ πρῶτα καὶ ἀμέϑεχτα εἴδη 

218, — ὁ ἀμέϑεχτος νοῦς (opp. μετεχό- 

μενος) 50,1 218,31 245,39 247,16 258, 

14 

I INDEX 

ἀμέριστος οὐσία expl. 11,27 coni. νοερά 

8,17 opp. ἣ περὶ τὰ σώματα μεριζομένη 

40. 8 ορρ. ἀνειλιγμένη ζωή 86, 20 -- 
ἀμέριστος ὅρος 50,7 coni. οὐσιώδης, νοη- 

τός 224,40 — τὸ ἀμέριστον τῆς ψυχῆς 

exponit 94,33 sq. --- ἀμέριστος ἕνωσις 

67, 4534. 185,36 συναγωγή 240,22. 24. 

περίληψις 125,26 χοινωνία ΟἿ, 1 τελειό- 

τῆς 121,26 — ἀμερίστως 78, 80 79, 22 

80, 8 124, 21 126, 2. 8 196,28 247,6 

249, 25 288, 25 
ἀμερῶς (coni. ἀϑρόως) αἱρεῖν 44, 16 

ἄμεσος διαίρεσις 177,22 συναφή 327, 9 sq. 

προσβολὴ τῶν αἰσϑητῶν 326,27 — ἀμέσως 

συμπεφυχέναι 240,21 προσπίπτειν 323, 6 

πλήττεσϑαι 324,39 ὃρᾶν εἴς τι 325, 5 

γηνώσκχειν 324, 6 sq. 

ἀμετάβατος 42,3 47,17 

ἀμέτοχός τινος 165,18 204, 13 

ἀμιγής. τὸ ἀμιγὲς τοῦ vod exponit 243, 

20 . 

apotpety 207, 22 320,31 328, 7 

ἀμιυδρός. ἀμυδρὰ οὐσία (coni. ἀτελής) 84,4 

ἔμφασις 67,25 φαντασία 293,35 ἀπο- 

πτελεύτησις 89, 11 οἰκειότης 83,14 --- τὸ 
ἀμυδρὸν τῆς φυσιχῆς ζωῆς 68,14 --- ἀμυ- 

δρῶς ζῆν 119,89 ἐνεργεῖν 19, 20 χινεῖν 

160,17 ἀμυδρῶς coni. δευτέρως 161, 12 

opp- σφόδρα 154, 5 
ἀμιυδροῦν 6,7 293,37 325, 3 ἀμυδροῦσϑαι 

opp. ἐπιδιδόναι 60, 16 

ἄμυνα 20,29 

ἀμιυντικός. τὸ ἀμυντιχόν 20, 14 

ἀμιφιβάλλειν dubitare 289, 81 
ἀναγράφειν. τὸ ἀπὸ τῆς μέσης ἀναγραφό- 

μενον τετράγωνον 91,19 

ἀναδρομή 15,12 97,35 237, 35 

ἀναζωγραφεῖν 208, 14 

ἀναίνεσϑαι 67,17 184, 5 261, 31 266, ὃ 

320, 88 dvatvesdat τι ἀπό τινος 288, 15 

ἀναίρεσις negatio 211,36 τὸ μὴ ὃν zat’ 

ἀναίρεσιν (dist. τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν καὶ ἰδιό- 

τητα, τὸ xa’ ἑτερότητα) 260, 26 566. 

ἀναλογεῖν τίνι 88,22 112,28 128, 82 155, 

12 222, 38 
ἀναλυτιχός. ἀναλυτιχὴ ἐπιστήμη 9,35 ἀνα- 

λυτιχὴ coni. διαιρετικὴ ϑεωρία 47,3 

ἀνανεύειν εἰς ἑαυτὸν de mente 234, 26 

ἀναντίϑετος 258, 13. 21 268, 18 275, 29 

ἀναντιϑέτως 275, 28 

ἀναπέμπειν act. 24,14 31,24 50,36 56, 
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14 pass. 109,21 120,2 128,21.33 med. 

damon’ 11. 21 32) ab 26053 

ἀναπληρωματιχός 90,7 

ἀναπνευστιχός. τὰ ἀναπνευστιχὰ μόρια 149, 

19 

ἀναπνοή quid apud Orpheum significet 72, 

12 sqq. 

ἀναπτύσσειν. 

42,7 

avappooctety 103,6 

ἀνασταλτιχός 88, 30 

ἀναστολή 68,24 88, 27 

ἀνατρέχειν εἴς τι (οὐσίαν, εἶδος, αἴτια. νοῦν. 

χοινὴν αἴσϑησιν) 231,8 232,28 241,16 

89, 2 205, 29. 38 263, 21.33 270,21 opp. 

προϊέναι 308, 36 

ἀναφορὰ πρός τι 8,12 276,9 εἴς τι 8,28 

94, 24 123, 20. 215, 12 279, 52). ἐπί τι 

ΤῈ 6 59. 8 

ἀνεγείρω. τῇ 

124. 28 

ἀνείδεος 226,4.17 

ἀνέλιξις 80,19 40,15 42,21 92,17 λογικὴ 

ἀνέλιξις 100, 22 113,19 -208, 31 258,11 

266,1 ἀνέλιξις λόγων 249,27 262, 31 

ἀνελίσσειν 86,31 ἀνελισσομένη γνῶσις 29,4 

ἀνελισσομένη, ἀνειλιγμένη οὐσία 167, 32 

194,40 ζωή, Ψυχιχὴ ζωή 84,9 39, 39 

λογιχὴ γνῶσις ἀναπτυσσομένη 

εἰς νοῦν ἀνεγειρομένῃ ψυχῇ 

40, 18 — ἀνειλιγμένως ϑεωρητιχός 218, 24 - 
ἀνελλιπής 252,27 — ἀνελλιπῶς 104, 19 

ἄνεμος. ἀνέμους quid dicat Orpheus 72, 13 

ἀνενδεής 175,16 181,33 187, 26 

ἀνενέργητος 189,25 

ἀνεξάλλακχτος 63,6 82,26 241,13 

ἀνεξαπατήτως 126,37 

dvetatodytos 147, 22 

τὸ ἘπΞε ΟΣ τ εἰς 4,19 

ἀνεπίγνωστός τινος 299, 51 900, 8 

ἀνεπίστροφος (πρός τι, πρὸς ἑαυτόν) 79,5 

81,10 173.5 
ἀνίλλεσϑ αι περί τι 156,32 τὸ ἀνιλλόμενον 

(opp. τὸ εὐαρεστοῦν) 151,18 

ἀνουμιοειδής 18,4. 1 14,1 75, 88 

ἀνομοιογενής 158, 13 

ἀνούσιος 219, 84 277, 23 286, 37 

ἄξως 227, ὃ 

din ἈΠ 247, 9 

ἀνοχιχῶς (coni. συνεχτικῶς) 285, 19 

Ἑἀντανεμία ventus adversus 60, 32 

ἀντανισοῦν 316, 26 

ἀνταποδιδόναι πρός τι 139,7 

coni. 

* 

ἀντέρεισις 14, 20 

x τίβασις 14, 20 

= ντίγραφον 320, 28 

ἀντιδιαιρεῖν τινι vel πρός τι 21,35 41, 26 

45, 31 82, 23. 27 99,1 100, 10 110,9 

120, 8 157,5 273, 36 

ἀντιδιαίρεσις 82,30 320, 40 

ἀντιδιαστέλλειν τινι vel πρός τι 15,19 27, 

20 255, 4 258, 4.9 

ἀντιδιαστολή 130,13 189, 4 320, 26 

ἀντίϑεσις. xata τὴν πρός τι ἀντίϑεσιν 

109, 35 

ἀντικεῖσθαι ὡς τὰ πρός τι 113,35 114,37 

126,19 ἀντιχείμενα (Syn. πρὸς ἃ λέγεται) 

14,19 544. --- ἀντιχειμένως πάσχειν. χι- 

νεῖσϑαι 201.1 566. 

ἀντιληπτιχός τινος 67,14 118,18 159,15 

175, 30 176, 24 269, 25 

ἀντιπαράϑεσις 93,16 

ἀντίρρησις 61, 34 151,1 

ἀντιρριπτεῖν 310, 22. 38 

ἀντιστροφή. κατὰ τὴν σὺν ἀντιϑέσει ἀντι- 

στροφήν 159, 24 824. 0 828,21 

ἀντίστροφος 91,2 159,21 — τὸ ἀντίστροφον 

adv. 37,38 

ἀντιτυπία 118,24 141, 30 

ἀντιφράττειν 133, 12 226,8 

ἀνύπαρχτος 243, 4 

ἀορισταίνειν 83,34 84,26 209,31 214,11 

ἀόριστος. ἀόριστον τὸ σῶμα 105,3 ἡ ὕλη 

83,29 ἀόριστος φαντασία 102, 8 τὸ ἀό- 

ριστον τῆς φαντασίας 292, 81 307, 24 

ἀόριστος καὶ ἀδιάρϑρωτος συναίσϑησις 100, 
10 — μετέχειν τοῦ ἀορίστου 84,28 — 

ἀορίστως 119, 15 
ἀπάϑεια expl. 228,14 ἀπάϑεια τοῦ νοητιχοῦ, 

τοῦ αἰσϑητιχοῦ 228, 16 544. οἷ. 45, 27 

παδιής. τὸ ἀπαϑὲς τοῦ νοῦ expl. 33, 20 

leh 243,19 — ἀπαϑεῖς ἐνέργειαι opp. πα- 

ϑητιχαί 54, 4 

ἀπαλλοτριοῦν. 

συμφυής) μεσότης 158, 92 

οὐχ ἀπηλλοτριωμένη (con. 

ἀπαμιβλύνειν πρός τι 5,3 

ἀπαράλειπτος 7,13 

ἀπαράλλακτος 107,5. 7.17 241.1 — ἀπαρ- 

αλλάχτως 87, 29 211,20 240,31 253, 

33 
anerxovicery ἀπειχονίζεσϑαι 214, 20 262, 6 

Ber 24 266, 36 

(πασϑαι vetare 148,9 

μφαίνειν 5d, 21 

286, 35 πε 

2 ce 
απε 



990 ἀπερίληπτος 

ἀπερίληπτος 68,17 168, 2 288, 33. 40 

289, 6 
ἀπευϑύνειν τὴν λέξιν 186, 3 
ἀπήγχησις 148,8 141,22 
ἀπλανὴς σφαῖρα 37,28 310, 31 566. 

ἁπλοϊχῶς 157,34 opp. δευτέρως 313, 16 

ἁπλῶς expl. 121,11 

ἀποδειχτικός. ἀποδειχτικὴ ἐπιστήμη 9, 34 

ἀποδιδόναι πρός τι 104,18 184,80 202,12 

242,17 210, 35 300, 20 

ἀποδιοπομπεῖσθαι 174,30 275, 5 

ἀποδοτιχός τινος 180, 20 290, 39 

ἀπολιμπάνειν 149,11 ἀπολιμπάνεσϑαί τινος 

7,3 
ἀπολισϑαίνειν 306, 37 

ἀπόλυτος ζωή 161,18 — ἀπολύτως 142, 5. 

17 155, 23 
ἀπονεύειν i. g. ῥέπειν 21,3 

ἀποπερατοῦν. ἀποπερατοῦσϑαι εἴς τι 58, 35 

ἀποπεράτωσις 190,0 

ἀπόπλυσις 153, 19. 80 

ἀπορητικὸς τρόπος 162, 33 
ἀποσείειν. ἀποσείεσϑαι γοῖοογα 36,8 opp. 

προσίεσθαι 307, 12 

ἀπόσπασμια 85,8 
ἀπόστασις (ψυχῆς) ἀφ᾽ ἑαυτῆς 9,7 opp. 

h ἐν ἑαυτῇ μονή 6,7 χατὰ ἀπύστασιν 

11,29 80,22 
ἀποστενοῦν. ἀπεστενωμένη ἕνωσις 120, 9 

ἁπλότης 249, 11 sq. 

τὸ ὡρισμένον 173, 26. 36 
coni. μερικά 61,34 — ἀπεστενωμένως 44, 

37 62,23 285,26 307, 26 
ἀποστένωσις 204,18 252,4 κατὰ ἀποστέ- 

νωσιν 202, ὃ 

ἀποστροφή (opp. ἐπιϑυμία) 15,36 10,11 

ἀπότασις expl. 148,18 — ἀπότασις πρός τι 

14,18 230,17 
ἀποτείνεσϑαι εἰς (πρὸς) ta ἔξω 67,13 118, 

31 εἰς σῶμα 43,2 πρὸς ὀρεκτόν 2990, 94 

ἀπεστενωμένον ἔχειν 

ἀπεστενωμένα 

πρὸς τὰ ξεύτερα 219,8 — πρὸς τὸν Τίμαιον 

ἀποτείνομενος 189, 82 cf. 118,9 141,9 

ἀποτέλεσμια effectum, opus 111,33 146, 30 

ἀποτελεστιχός τινος 137,31 coni. τελειω- 

τιχός 239, 20 

ἀποτύπωμα 267,18 273, 4 

ἀπόφασις τοῦ συνεχοῦς expl. 184,2 τὸ μὴ 

ὃν nat’ ἀπόφασιν (coni. xat’ ἀναίρεσιν) 

260,27 
ἀποφάσχειν τί τινος 34,18 39,18 62,13 

961, 31 
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ἀποψύχειν. τὸ ἀπεψυγμένον (coni. τὸ ἀμυ- 

ὃρόν) τῆς ζωῆς 173, 18 

ἀπρόοπτος 924, 35 

ἀπροσδιορίστως 11,15. 
ἁπτικός. ἁπτικὴ αἴσϑησις 921, 8 ἐνέργεια 

326,29 ὄργανον, αἰσϑητήριον 327, 35 328, 

14 — ἁπτιχὸν πᾶν ζῷον 322,20 μιηδὲν 

ἁπλοῦν 326, 11 

ἁπτός 322,12 sqq. ἁπταὶ ποιότητες 328, 3 

ἀρετή. ἡ πραχτιχὴ τῆς ψύχῆς ἀρετή 222, 5 

ἄρϑρον 193,33 

apttpds quid apud Aristotelem significet 

62,12 — ἀριϑμοὶ εἰδητικοί 28, 29 29, 36 

ἀριϑμοὶ ἁρμονιχοί 40, 32 
ἁρμονία ψυχή 5,30 10,33 52, 11 sqq. 53, 

11.19 sqq. ἁρμονίαν ΠΠυϑαγόρειοι τὸν κύβον 

ἐχάλουν 68, 7 

Appovexds. ὁ χατὰ ἁρμονικοὺς ἀριϑμοὺς με- 

ρισμὸς (τῆς ψυχῆς) 40, 82 

ἄρνησις negatio 518,6 

ἀρρεπής. τὸ ἀρρεπὲς (τῆς ψυχῆς) 61,15 — 

ἀρρεπῶς 246, 2 

ἀρτηρία ἡἣ τραχεῖα 149, 10 
ἀρχαιοπρεπῶς 246, 20 

ἀρχή. ἀρχὴ ὑλιχή 66,14 ἀρχαὶ στοιχειώδεις 

29, 84.86 εἰδητιχκαί 28,24 29,2 ἀρχαὶ 

τῆς ἀποδείξεως 64, 90 

ἀρχικός 7,24 66,37 81,7 95,12 310, 35 
ἀρχιχὴ οὐσία 53,22 56,29 δύναμις 33,17 

ἐνέργεια 59,10 — τὸ apytxdy 80, 29. 29 

ἀρχοειδής 201,27 251, 27 

ἄσκιος 143, 7 

ἀσπάλαξ 181,21 294, 19. 24 566. 

dovyxAwotos 62,17 

ἀσυμιμετρία τῶν παϑητιχῶν ποιοτήτων 329, 9 

ἀσύμμετρος τῇ αἰσϑήσει 328, 41 820, 8.10 
τὰ χοινὰ αἰσϑητὰ ἀσυμμετρότερα τῇ al- 

σϑήσει 127,12 --- ἀσυμμέτρως 156,6 322, 

90 
ἀσχέτως 248, 17 

ἀσώματος. τὸ ἀσώματον expl. 33,3 

ἀτελὴς λογισμός 108, 26 109, 1΄ -- τὰ ἀτελῆ 

(ζῷα) 294, 17 sqq. 306, 29 901,91 808,8 
τὸ ἀτελὲς διχῶς λέγεται 294; 20 566. 

*dcop.ovy ad individuum unire. ἀτομιωϑὲν εἶδος 

217, 36 
dtopos ζωή τῆς ψυχῆς 63,26 — τὰ ἄτομα 

αἰσϑητά 197,5sqq. opp. τὰ κοινά 224, 

28. 54. τὰ ὑπὸ τὰ εἴδη ἄτομα 294, 14 

ἀτροφία 105,24 
ἄτροφος. τὸ ἄτροφον opp. τρόφιμον 306, 91 
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ἄττειν 217, 11 

Attixds. xata Ἀττιχὴν συνήϑειαν 156, 28 
ἀτύπωτος (Opp. τυπωτιχός) 214, 17 

αὐϑέδραστος in se ipso fundatus. τὸ αὐϑέ- - 

dpactoy 83,3 coni. τὸ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ 

εἶναι 68, 32 

αὐϑόρμητος coni. ἑκούσιος 41,14 — αὐ- 
ϑορμήτως 37, 30 324, 26 

ἄυλος. ἄυσλον εἶδος 84,14 103,31 ἄυλοι οὐσίαι 

281,21 τὸ ἄυλον νοητόν 237, 37 238, 

1sqq. τὸ ἄυλον πᾶν ἑαυτὸ νοοῦν 246, 35 
αὔξησις λόγου μᾶλλον ἢ ὕλης 113, 23 

αὐξητικὸν (τῆς Ψυχῆς) 2, 92 71, 21 546. 

αὐτενέργητος 98,13 99,35 236,14 -- 

αὐτενεργήτως 225, 30 230,23 236, 5 

αὐτοαρχή. adtoapyat 29, 22 

αὐτοειδής. ta αὐτοειδῇ 29, 16 

avtoets. αὐτοέν 256, 6 

Ἑαὐτοζῶν (fort. αὐτόζων v. αὐτόζως) 246, 24 

αὐτοζῷον 29, 15 
αὐτόζως 287, 34 

αὐτοχινησία 247,14 

αὐτοχίνητος. τὸ αὐτοχίνητον (ψυχῆς) apud 

Platonem quid significet 246, 26sqq. ef. 

312,33 — αὐτοχινήτως 87, 10 

αὐτολεξεί 262, 14 

αὐτόματος. εἴδη αὐτομάτην ἔχοντα τὴν γέ- 
νεσιν 110, 22 

αὐτοπροαίρετος 36,3 

αὐτός. τὸ αὐτὸ quid apud Platonem valeat 

26,25 cf. 62,11 — αὐτό dist. τὸ εἶναι 

αὐτῷ (vel αὐτοῦ) 99,2 54ᾳ. 246,27 261, 

10sq. 281,16 — αὐτὸ τοῦτο saepissime 

ita usurpatur, ut ea notio, ad quam 

spectat, ex superioribus verbis iterata 

subiciatur 33, 32 45,39 70,13 79,2 83, 

20 88,30 102,34 113,33 130,37 132, 
13 162,9 292, 38 

adtoteAns 13, 11 80, 33 101,2 125, 16 
246, 24 

αὐτοφυής opp. ἐπεισοδιώδης 52,2 — adto- 

φυῶς 90,31 112,10 coni. ἀβιάστως 174, 

14 opp. βίᾳ 301, 14.15 
ἀφαίρεσις. ἐν ἀφαιρέσει (ἐξ ἀφαιρέσεως) 

expl. 233, Tsqq. 277, 5sqq. 

ἁφή. περὶ ἁφῆς 158, 10sqq. ἡ πρώτη ϑέσις 
τοῦ ὀνόματος 326, 32 

ἀφϑαρσία 48,4 
ἀφίστασθαι οὐσίας 26,25 86,21 et saepe 

ἀφομοιωματιχός 207, 8 

ἀφροδισιαστιχαὶ ἡδοναί 295, 26 

Comment. Aristot. XI, Simpl. de Anima. 

γνῶσις 337 

aypovos 132,2 134,17 

ἀχώριστος. τὸ ἀχώριστον xal τὸ χωριστὸν 

τῆς ψυχῆς exponitur 94, 29 544. — τὸ 

ἀχώριστον πλεοναχῶς 94,30 πολλαὶ τοῦ 

ἀχωρίστου διαφοραί 16, 13sq. ἡ λογιχὴ 

ζωὴ ἅμα χωριστὴ χαὶ ἀχῴριστος 23,15 ef. 

17, 19.20 ἀχώριστοι ζωαί (ἀ. ζωή) 16,5 

(7, 4.19 78, 82 coni. δεύτεραι 280, 1 

ἀχώριστα πάϑη 17,27 

ἄψοφον expl. 144, 6 sq. 

Badtotexds 16,19 17,30 

βάϑος (τῶν ὄντων) 15,22 βάϑος ἔχειν 11,27 

204,15 218,36 εἰς βάϑος χωρεῖν 210,33 

— ἐχ βάϑους (opp. ἐπιπολαιότερον) 21,18 

ἐν Bader 3,17 118, 84 κατὰ βάϑος 16, 13 

29,13 80,21 82,24. 217 103, 25 
βαίνειν. ἡ λογιχὴ γνῶσις βαίνει καϑ’ ὅρους 

per terminos procedit 42,13 cf. 45,34 

61,27 103,3 
βαρύς. τὸ ἐν ἤχοις βαρύ 147, 5 sqq. 
βάσις καϑ’ ὅρους 47, 37 
βελόνη 60, 35. 88 

βὴξ οὐχ ἔστι φωνή 100, 117 544. 

βλαπτιχῶς 156, 24 

βούλησις 289,23 291,3 292,96 296, 9. 27. 
89. λογικὴ βούλησις 308, 10 310, 19 

βουλευτικός. βουλευτικόν dist. ὀρεχτικόν 

299,19 λογισμὸς βουλευτιχός coni. ἀμφί- 

βολος 109,1 βουλευτιχὴ φαντασία 808, 
21 809,18 314, 13 

βράττειν. τὸ οἷον ζέον χαὶ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 

βράττον ἡ ζωὴ δηλοῖ 98, 14 

γενεσιουργὸς ζωή 95,1 219,80 βίος 287,20 
γεραίρειν 6,20 

γέρας ἐξαίρετον 188, 31 

γεῦσις. περὶ γεύσεως καὶ γευστοῦ 154. 91 566. 

γεωμετριχῶς φάναι 175, 29 

γίγγλυμος expl. 804, 9 sqq. 

γνωριστιχόν expl. 71,19 

γνῶσις dist. ϑεωρία 8,29 ψυχιχαὶ γνώσεις 

29, 2 ἐσχάτη γνῶσις (i. 6.. αἴσϑησις) 44, 

94 282,20 σωματοειδὴς γνῶσις (αἴσϑησις, 

φαντασία) 45,29 127,10 ἄλογος 99,8 

δοξαστικχή 128,9 λογικὴ καὶ διαλεχτιχὴ 

γνῶσις expl. 21,19 νοερά, ἐπιστημονιχὴ 

γνῶσις 29,8 109,14 opp. δοξαστιχή 210, 

BO sqq. οὐσιώδης γνῶσις 200, ὃ πραχτιχὴ 

γνῶσις (πραχτιχαὶ γνώσεις) 9,12 60, 41 

Ὁ 



338 Ἰηνωστιχός 

γνωστικός τινος 66, 8 all. — γνωστιχὸν πᾶν 
χρεῖττον τοῦ συστοίχου ὀρεχτιχοῦ 289, 39 

- γνωστιχὴ ζωή 177,22 192,9. 202, τ 

δύναμις (δυνάμεις) 27,2 276,17 5, 21 

215, 32 opp. ὀρεχτιχή 202,1 ἐνέργεια 

(ἐνέργειαι), 66,34 88,20 280,21 166,5 

opp. dpextexat 17,24 γνωστικὴ τῆς ψυχῆς 

προβολή 188,9 ὄρεξις 110,28 — γνω- 
στιχὸν ὄνομα ἣ φαντασία 292, 22 54. — 
τὸ γνωστιχόν 33,17 all. τὸ λογικῶς γνω- 

στιχόν 71,19 --- γνωστιχῶς 51,19 167,5 

170,34 282,38 γνωστιχῶς τινος 67,3 

γόνιμος. ὡς THY φυτῶν Evia τὸ γόνιμον 

ἔχει 295, 1 

γραμμικχὸν μέγεϑος 45,5 

γραφή. διπλῆ ἡ γραφή (φέρεται) 278, 32 

297, 32 511. ὃ 

δαιμόνια Coa 119,9 

δασύνειν 291,10 

δεχτιχός, δεχτικὰ τῶν εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης 

expl. 518, 8 344. δεχτιχή τις οὐσία (7 at- 

σϑησις) 165,31 δεχτιχὴ (opp. προβλητιχή) 

μεσότης 168, ὁ sqq. 

ὑπόϑεσιν 155, 12 

δευτερεύειν 311, 32 312, 1 

δεύτερος. δευτέρα οὐσία 11,24 ὑπόστασις 

231,26 δεύτεραι ζωαί 4,2 28,27 240, 

9sq. 241,2 coni. τρίται 219,33 — τὰ 

δεύτερα 6,14 219,3 220,20 opp. τὰ 

εἴδη 67,31 124,30 — ἡ δευτέρα ἐντελέ- 

yeta 94,18 — δευτέρως 5,19 58,8. 14 

87,14 124,22.25 opp. προηγουμένως, 

χρειττόνως 1,5 281, 2 coni. χατὰ μέϑεξιν 

83,17 

δηλαδή in interpretando usurpatum 3,24 4, 

10 22,7 39,33 46,9 60,22 87,39 119, 
26 145, 28 all. 

δηλωτιχός τινος 40,37 153, 7 282, 27 all. 

δημιουργός 109, 2 

A X ἈΝ χατὰ τὴν δεχτιχὴν 

διαβάλλειν impugnare 39, 26 

διαβιβάζειν τὴν ἐνέργειαν τοῦ χρώματος, 

136, 84. 37 187, 22 τοῦ 
ψόφου, τῆς πληγῆς 138, 18.22 139, 26 sqq. 

διαβιβαστιχός τινος 138,31 139,2 140,15 

163, 18 169,22 179, 5. 24 

διαβολαὶ τοῦ σώματος offensiones 61,4 

τοῦ λαμπροῦ 

διαγνωστιχός 282,4 

διάδοσις τῆς πληγῆς; τοῦ ἤχου 146, 11.19 

διαζευχτιχὸς σύνδεσμος 303, 1.2 
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διάϑεσις ἡ τοῦ ὀργάνου χαραχτηριστιχή 52,37 

διαιρετιχός. διαιρετιχὴ ἐπιστήμη 9, 35 
ϑεωρία coni. ἀναλυτιχή 41, 8 διαφοραί 
opp. συστατιχαί 82, 80 sqq. 107,21 sqq. 

διακαϑαίρειν τὸν ὁρισμόν 61,23 διαχεχα- 

ϑαρμένης τῆς λογικῆς ζωῆς 9, 29 

διάκλασις φωτός 142,39 143,9 

διαχόσμιος 28,9 

διάχοσμος ὁ νοητός 29, 10 

διαχρίνειν. τὸ αἰσϑητήριον διαχρινόμενον ἢ 

συγχρινόμενον (ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ) 38, 14 

45,22 — - διακρίνειν τι παρά τι 90,18 

Otaxptitexds τινος 200, 16 269, 25 

διαλεχτιχός dist. ὁ φυσιχός 21,11 544. 

22,31 23,5 — διαλεχτιχὴ γνῶσις expl. 

15,21 21. 19'sq: 

διαμόρφωσις 210,9 

διανίστασθαι 118,14 901,12 
διανοεῖσθαι expl. 61,10 

Stavontixds. ὃ. ψυχή 267,32 sq. 273, 6 

expl. 267,8 — ὃ. ἐνέργειαι dist. ἐπιστη- 
μονιχῶς ϑεωρητιχαὶ χαὶ νοητιχαί 77,7 sq. 

διανοητός. τὰ διανοητά 267, 20 

διάνοια expl. 61,9 204, 25 sq. 226, 37 

διανύειν. ἀπὸ TOD διανύειν ἡ διάνοια 226, 37 
ef. 2605 11-14 

διαπορία 24,1.6 

διαστασιάξειν 213, 4 

διάστασις μεγεϑική 42,16.22 διαστάσεις 
χαὶ μερισμοί 224,30 κατὰ διάστασιν 78, 

81 ἐν διαστάσει ορρ. ἀμερής 42, 29 

χατὰ τὴν μεριστὴν διάστασιν 41, 84 

διαστατιχός 30,11 coni. μορφωτιχός 215, 

18 διαστατιχὴ πορεία 305, 34 

διάστημα 42,27 

διαστηματιχὴ φωνή 148,14 
δια στροφή (coni. ὑπόβασις) ἐν ταῖς ἐνεργείαις 

19,19 
διαφανής. τὸ διαφανές definitur 132, 30 

διαφοραὶ διαιρετικαί, συστατιχαί 82, 35 sqq. 

107, 21 sqq. 

διαφορεῖσθαι 56,16 82, 28. 34 90, 12 

107, 8. 
διαφορότης 299, 31 
διεισδύνειν 147,17 

διεξοδικός. διεξοδιχὴ γένεσις 132,7 χίνησις 

opp. ἀϑρόα μετάβασις 39,4 cf. 208, ὃ 
μεταβολή opp. ἀϑρόα παρουσία τῆς ἕξεως 

35,13 ὃ. τοῦ λόγου ἐνέργεια i. 6. διάνοια 

204, 25 sqq. 6. τοῦ λόγου μεταβάσεις 226, 

90 

* 
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διέξοδος τῶν λόγων 6,15 ἐν διεξόδῳ 204, 

81 
διεξοδεύειν 204. 84 

διερμηνεύειν 117,2 

διηχής. τὸ διηχές 145,36 140,5 148, 24. 
80 169, 20. 28 111,8 

διΐστασϑαι.- τὴν ἑτερότητα πλείονα χαὶ ἐναρ- 

γεστέραν διέστηχεν 290,10 

διοργανοῦν 187, 80 

διοργάνωσις (coni. χρᾶσις) 87,5 

δίοσμος. τὸ δίοσμον 189, 1 184, 8. 19. 21. 

80 104,9 169, 20 1171, 8. Ὁ 
διπλόη τις τῆς ψυχῆς 246, 25 

διωχτιχός. διωχτιχή (Opp. φευχτιχή) ἐνέργεια 

, 268, 4 sq. 

δοχεῖν expl. 8,22 99,14 117,13 214, 38 
284, 23 sqq. 

χησις Opp. ἀχρίβεια 310, 7 

S@ expl. 208,29 sq. — ἔσχατος οὖσα τῆς 
ψυχῆς λόγος 237,9 — ἀληϑὴς δόξα dist. 

φρόνησις, ἐπιστήμη 201, 20 56. 

δοξαστιχός. δοξαστιχὴ ψυχῆς δύναμις 12, 

21 δοξαστιχὴ opp. ἐπιστημονιχὴ γνῶσις 

21,20 128,9 210, 32 
Spay εἴς τὶ 114,28 119, 11.28 155, 24 

158, 8 169,38 182,25 264, 37 
δραστήριος ἐνέργεια 134,4.31 τὸ δραστήριον 

τοῦ πυρός 174, 24 

δραστικός 161,16 

δυαδιχκός 233, 33 

δύναμις xat ἀρχὴ expl. 99,22 — δύναμις 

dist. ἕξις 208, 19 — τὸ πρότερον, τὸ te- 

λειότερον δυνάμει 5, 10. 1] τὸ δεύτερον 
δυνάμει 219, 11 τὸ οἰκεῖον δυνάμει 105, 

15 τὸ τοιοῦτον δυνάμει 119, 81 121,18 

δυοειδής 90, 52 

δυσδιάχριτος 14,12 

δυσδιεξόδευτος. τὸ ὃ. τῶν χοίλων 140, 12 

δυσϑεώρητος 160, 33 
δύσληπτος 6,21 9,19.28 259, 11 

δυσμετάληπτός τινος 174, 23 
δυσπαϑής 174,19.23 τὸ δυσπαϑὲς ἐν ἐπι- 

χρατείᾳ τῆς γῆς 315,34 coni. τὸ χϑόνιον 

317, 15 

66 

66 

ἐάν ν. 5. el 

ἐγείρειν. ζωή, ψυχή ἀφ᾽ (ὃφ᾽) ἑαυτῆς ἐγεί- 
ρεται 98, 8.13.29 99,24 ἀφ᾽ ἑαυτῆς εἰς 

ἑαυτὴν ἐγείρεται 118, 8. 29 ἔνδοϑεν ἐγεί- 

ρεσϑαι 119,0 ζωτιχῶς 110,21 

999 εἶδος 

ἔγερσις ἡ ἔνδοϑεν 98,33 ἡ εἰς τὸ ἐνεργεῖν, 

εἰς τὴν ἐνέργειαν 196,25 202, 7 
ἐγχαταδύνειν 19, 
ἐγκατάλειμμα 202, 32 

ἐγκολπίζεσθαι πρός τι se insinuare 191, 

20 
ἐγχρατής 309, 18 310, 27 

ἑδράξειν stabilire fundare 155,14 312,38 

coni. ἀνέχειν 278, 31 
ἑδραστικός. 

68, 33 
el, ἐάν. et, εἴπερ ὁ. coni. 47,28 72,36 91,24 

— etc. opt. fut. 262,2 εἰ μέλλοὶ 156, 

35 194,25 197,27 212,36 228, 20 all. 
εἴ ye c. opt. sequente εἴτε c. ind. 290, 24 

εἰ μὴ ἄρα c. opt. 219, ὃ εἴπερ ἄρα sine 

verbo 65,3 131,1 264,24 εἰ μὴ ἄρα ὅτι 

140,19 εἰ μὴ ὅσον ec. partic. 3,30 — 

ἐάν. xiv ὁ: ind. 36,25 79,14 159, 9 
254,19 ἐάν ec. opt. 296,25 — - χἄν te — 

nav te 297, 30 298, 37 

εἴδησις expl. 6, 26 

ἰδητιχός. εἰδητικὴ αἰτία (αἰτίαι) 4,14 87, 

14 εἰδητικὸν αἴτιον (αἴτια) 87,14 103, 35 

104,3 130, 15 302, 12.33 --- εἰδητιχὴ ἀρχή 

(ἀρχαί) 28,24 29,2 66,14 — at εἰδητιχαὶ 

coni. αἱ σύνϑετοι οὐσίαι 278,4 — eldytrxot 
ὅροι 42,3 εἰδητικαί (dist. Aoyexat) ἰδιότητες 
67,29 sq. ἐμφάσεις 166,27 — - εἰδητιχὴ 

χίνησις opp. εἰδοποιουμένη 57,10 ἐνέργεια 

128, 27 ἕνωσις 126,10 συγγένεια 66,23 

παρουσία 191,9 --- εἰδητιχοὶ ἀριϑμοί 28, 
29 29,80 — εἰδητικῶς 287, 36 

εἰδικός 12,4.21 114,15 228, 24 
εἰδοποιεῖν 4,16 18,29 20,32 51,32 167, 

28 7 εἰδοποιοῦσα ζωή dist. ἣ ὡς ὀργάνῳ 

χρωμένη 52,27 εἰδοποιούμενα opp. εἴδη 

100, 28 281, 20 all. — ζωτιχῶς εἰδοποιού- 

μενον 87, 30 ‘ 

εἰδοποιός 51,32 

εἴδος. τὰ εἴδη Aristotelis expl. 273,17 — 

εἴδη dist. λόγοι 92,19 — τὰ πρῶτα εἴδη 
67,10 εἶδος χαϑαρὸν χαὶ πρώτως ὄν 

84,9 εἶδος ἄυλον 84,14 108, 81 ἔνυλον 

285,18 τὰ τῶν γενητῶν ὁριστικὰ εἴδη 
68,22 τὰ ἔσχατα εἴδη 67,2 μεριστὰ εἴδη 

108,6 αἰσϑητὸν εἶδος 69, 24 αἰσϑητικόν 

119,81 ἔμψυχον 114,22 ζωτιχόν 103, 
82 104,8 φυχιχόν 80, 33 — διάφορα 

εἴδη ζωῆς 17,18 sq. — ἣ ψυχὴ ὡς τὸ εἶδος 

χαὶ τὸ ποιοῦν 70, 36 

ἑδραστιχόν coni. ὑποκείμενον 

ε 
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340 εἴδωλον 

εἴδωλον 85, 18 

εἰλιχρίνεια 241, ὅ 
ets, ἕν. πλεοναχῶς τὸ ἕν 92,3 -- τὰ ἀφ᾽ 

ἑνός (οοπὶ. πρὸς ἕν) λεγόμενα 81, 21 
96, 24 106,33 108,8 239,10 202,10 

300, 20 
εἰσχρίνειν. τὴν λογικὴν ψυχὴν els ἄλογα 

εἰσχρίνεσϑαι ὀχήματα 51,25 
εἰσοχή opp. ἐξοχή 143, 13 
ἐκβαίνειν εἰς ἔργον perfict 297,17 — xa’ 

ὁμοιότητα ἐχβεβηχυῖαν 52,4 ἐχβεβηχυῖα 

(coni. δευτέρα) ὑπόστασις 231,26 — ἐκ- 

βεβηχότως 52,5 
ἔχβασις ἡ εἰς τὰ συμβεβηκότα 89,9 

ἔχστασις 41. 29 49,4 77,20 ἔχστασις τῆς 

εἰδητιχῆς οὐσίας 39,13 els τὸ μὴ ὄν 247, 

90 [ 
éxtpaywoety exornare Ὁ], 20 

ἐκχολοῦν. τὸ ἐχχεχολώμενον 19, 88 

ἐλεγχτιχός τινος 53,4 56, 28 all. 

ἕλιξ. ἕλιχες 144, 28 145, 5 

ἕλξις. τὸ ἕλξει xtvetodar expl. 305, 25 

ἔμβρυον 89, 22 
ἐμμιεϑόδωις opp. ἀτάχτως 208, 23 

ἐμπαϑής 59,10 coni. ἀλόγιστος 51, 26 
ἐμφαντικός τινος 244, 19 

ἔμφασις 56,25 63,23 ἔμφασις τοῦ εἴδους 
(τῶν εἰδῶν) 165,3 166,19 ἔμφασις ἀμυδρά 

67,35 ἀτελής 72,20 

ἔμψυξις τοῦ περικαρδίου ϑερμοῦ 148, 33 
ἐμψύχειν 148, 34 

ἔμψυχία 247, 25 
ἔμψυχος opp. φυσιχῶς κινούμενος O7, 7 Ep- 

uyoy εἶδος 114, 22 

*tvaxddhovtos 250, 16 

ἐναντιολογία πρὸς ἑαυτόν 223, 1 

ἐναντίωσις. a μαχητιχὴ καὶ ἐμποδιστιχὴ 

χαὶ ἀναιρετιχὴ ἐναντίωσις 190,1 

ἔχειν ἔνδειξιν significare 49, 35 

ἔνδειξις μαϑηματιχή 3, 31 

ἐνδιάϑετος λόγος 260, 2 

ἐνδιδόναι ζωήν 45,18. 20 132,5 χίνησιν 

36,28 37,5 41,20 294,33 310,32 évép- 

γειαν 131, 20 136,10 1406, 9 ἰδιότητα 

133,13 — ἐνδιδόναι concedere 46,36 πρός 

τι 189,29 272,24 308, 4 
ἔνδοξος γνῶσις opp. πραγματειώδης 15, 21 

ἔνδοσις. 

ἔνδειξις. 

Ν > 

ἡἣ ὡς ἑτέρωϑεν ἔνδοσις (τοῦ νοεῖν) 

opp. 7 bp’ ἑαυτοῦ τελείωσις 224, ὃ 

ἐνδοτιχός τινος 24, 82 98, 88 218, 25 

ἐνειλεῖν 140, 11 

I INDEX 

ἐνέργεια. ἐνέργειαι opp. κινήσεις 57, 19 

μεριστὴ ἐνέργεια 33,10 χωριστή 102, 33 

χωρισταί, ἀχώριστοι 16,9 οὐσιώδης opp. 

ἔξω ἀποτεινομένη 19, 21 μόνιμοι 15, 29 

opp. πάϑη 17,28 τελεία opp. ἀτελεστέρα 
(ἡ κατὰ τὴν ἕξιν) 11,11 χαϑαρά 42,88 

opp. παϑητιχή 190, 4 παϑητιχαί opp. 

ἀπαϑεῖς 54,4 διεστραμμένη 19, 25 — 

διτταὶ τῶν ζώντων ἐνέργειαι (8011. σωμα- 

τιχαί, ζωτιχαί 57,12 ἐνέργειαι σωμα- 

τοειδεῖς 109. 7 ζωτιχαί 16,8 20,6. αἰ- 

σϑητική, φανταστιχή, γνωστιχή 58, 12. 
19.544. ἀκχουστικχή 144, 21 ἁπτική 326, 

20. χριτιχή 18,34 124,0 193.7 voepat 

coni. μόνιμοι 9,6 --- ἐνέργεια φωτοειδής, 

136,10 ἠχητιχή 142,11 

ἐνεργεῖν ta πάϑη 23,20 τὰς σωματοειδεῖς 
χινήσεις 26,31 cf. 39,38 τὸν μερισμόν 

50,13 τὰ εἴδη 262, 36 --- ἐνεργεῖσϑαι 
273, 29 

ἐνέργημα 61,11 125, 34 
ἐνεργητικχός. χατὰ τὴν ἐνεργητιχὴν παρουσίαν 

(τῶν εἰδῶν) opp. κατὰ πάϑος 190, 81 ἐνερ- 

γητιχὴ ϑεωρία ὅ,18 ἐνεργητικωτέρας (τῆς 

ἁπτιχῆς) αἰσθήσεως 319,19 τὸ ἐνεργητι- 
χῴτερον COnI. ἀπαϑέστερον τῆς διὰ τοῦ με- 
ταξὺ αἰσϑήσεως 324, 39 ἐνεργητικὸν πάϑος 

213,27 — ἐνεργητιχὸν ῥῆμα 192,1 — 

ἐνεργητικῶς 120,34 121,1 ἐνεργητικῶς 

πάσχειν, δέχεσϑαι τὸ πάϑος 193,11 190, Ὁ 

γινώσχειν 45, 25 

ἑνιαῖος 175,6 — ἑνιαίως 251, 24 

ἐνιαυσιαῖος 329, 29 sa. 

ἐνιδρύειν. (ἐνέργεια) τῷ προάγοντι ἐνιδρυ- 

μένη opp. χωριζομένη 132,15 

ἑνίζειν 70,31 72,21 186,10 284,1 240, 

19.26 272, 27 all. 
ἔνιοι expl. 25,8 
ἐνίστασϑαι impugnare 62,16 πρός τι 160, 

37 161,24 211, 34 235, 22 — ἐνίστασϑαι. 
instituere Yewptay 172, 6 231,12 cxondy 

172, 10 
ἑνοειδής 72,20 196, 32 — ἑνοειδῶς 210, 17 

249, 15.21 252, 1 
ἐνοιχίζειν τὸν νοῦν εἰς πάντα τὰ ζῷα 31, 16 

ἑνοποιός (coni. συνεχτιχή) ἀρχή 67, 26 
ἑνοῦν 77,14 79,14 102,23 185,30 241, 

19 — ἡνωμένως 86, 31 186,8 281, 33 

ἔνστασις 311,6 
ἐντελέχεια 4,20 5,1 πρώτη καὶ εἰλιχρινής 

(8611. τὸ εἶδος) 11,3 ἡ προτέρα opp. 
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δευτέρα 94,18 ζωτιχὴ ἐντελέχεια 105, 9 

ἐντελεχείᾳ μέν, od μὴν ἐντελέχεια 11, 18 

ἔνυλος. ἔνυλος λόγος expl. 20, 7 ἔνυλον 

εἶδος 285, 18 all. τὰ ἔνυλα νοητά 238, 40 

239, 7 sq. ἣ 

ἕνωσις 61,4. 20 101,23 126,10 185, 90 

235, 21 269, 38 
ἑξάγωνος. ἡ ἑξάγωνος (πλευρά) 134, 18 

ἐξαεροῦν 84, 35 

ἐξαιρεῖν. ἐξηρημένα αἴτια opp. στοιχεῖα 

29,23 opp. τὰ ὑφειμένα 67,20 ἐξῃρη- 

μένος τῆς ψυχῆς νοῦς 42, 2. 21 912.1 

opp. ὁ ἐν ἡμῖν 8,1 5,15 τὸ ἐξῃρημένον 

77, 22 81,84 196,17 --- ἐξῃρημένως 49, 

15 71,6 74,18 96,8 196,30 opp. d¢er- 

μένως 226, 13 
ἐξαίρετος. τὸ ἐξαίρετον ἔχειν 195,31 γέρας 

ἐξαίρετον 188, 31 

ἐξαλλαγή 13,24 241, 14 

éEepydCectar 82, 15 

éEepyacta 82,16 
ἐξηγηταὶ Πλάτωνος 1,9 ἐξηγηταί ἢ. libri 

910, 90 
ἕξις dist. δύναμις 208, 19 566. 

ἕξιν ἐντελέχεια opp. ἡ ἀπὸ τῆς ἕξεως ἐνέρ- 

γεια 84,18 ἕξις ὁριστική 9, 80 10, 16 
ἐπιστημονιχή 9,28 35,10 88,22 389,15 

122,34 ποιητική 242, 15 

ἐξισάζειν opp. ὑπερέχειν 126, 35 

ἐξυδαροῦν 157,19 

ἐοικέναι expl. 102, 27 sq. 

ἐπαγωγή 328,5 

ἐπαχολουϑεῖν opp. συνεργεῖν 16, 25 

ἐπαναβαίνειν. ἡ προσεχῶς ἐπαναβεβηκυῖα 

(superior) ψυχή 116,21 κατὰ σμικρὸν 

ἐπαναβαίνουσαι ζωαί 521,0 

ἐπαναπαύεσθαί τινι acquiescere in alg. r. 

108, 20 
ἐπανϑεῖν τινι gigni oriri 168, 22 

ἐπεισοδιώδης Opp. αὐτοφυής, συμφυής 52,2 

87, 4 
éxeEepydCecdar 1,9 4,8 81,3 101,4 159, 

34 270, 39 319, 26 
ἐπεξεργασία 5, 26 81,4 

*2reperotix@s Opp. ἀνοχιχῶς; συνεχτιχῶς 

285, 18 
ἐπιβάλλειν animadvertere 66,10 156, 4 

ἐπιβλητικός τινος 275, 33 

ἐπιβολή. κατ᾽ ἐπιβολὴν ὁρᾶν 134,36 135,5 
γνωρίζειν τὸ olxetov αἰσϑητόν 156,3 opp. 
γινώσχειν τῇ ἀναστολῇ τῆς γνώσεως 68, 25 

φ. \ δὲ 

ἣ κατὰ THY 

ἐποχεῖσϑαι 941 

κατὰ ἁπλῆν ἐπιβολὴν 181,37 ἡἣ xata 

ἐπιβολήν σύνεσις 9,23 — κατ᾽ ἄλλην ἐπι- 
βολήν, κατ᾽ ἄλλας, διαφόρους ἐπιβολάς 65, 

21 269, 80 299,18 
ἐπίηρος Empedoclis expl. 68,5 
ἐπιϑυμητικός. τὸ ἐπιϑυμητιχὸν τῆς ψυχῆς 

289,25 299,16 ἐπιϑυμητιχὴ ψυχή 41, 

21 éxvdupyntexh ὄρεξις 291, 4 
ἐπίχτητος 132, 24 230, 7 opp. συμφυής 

129,15 130,14 — ἐπιχτήτως coni. été- 

ρωϑεν 236,27 opp. συμφυῶς 59, 25 68, 

19 xad’ αὑτό 49,32 244,12 ἐν ἑαυτῷ 

129,5 συνουσιωμένον 87,9 ἐπιχτήτως 

Cry 219,19 ἐπιχτήτως δέχεσθαι, δεχτιχός 

228, 2 316, 18. 19. 24 
ἐπιπόλαιος. ἐπιπολαιότερος Opp. πραγμα- 

τειώδης 21,19 — ἐπιπολαίως 15,15 ἐπι- 

πολαιότερον opp. ἐκ βάϑους 21,11 

ἐπίρρημα 808, 2 

ἐπισημαίνεσθαι 73,21 78,18 261,1.20 

τινί 33, 35 56, 2 all. 

ἐπιστήμη definitur 208,30 dist. φρόνησις, 

ἀληϑὴς δόξα 207, 21 

ἐπιστημονικός 8,13 14, 16.29 ἐπιστη- 

μονιχὴ γνῶσις 8,36 109,14 262,23 opp. 

δοξαστική 210, 8054. κατάληψις 8,29 

ἕξις 9,28 35,10 88,22 89,15 121, 33 

122,14 ϑεωρία 203,17 ἐπιστημονιχὸς 

λόγος 96, 30 238, 89 — τὸ ἐπιστημονιχόν 

expl. 311, 12 cf. 32 — ἐπιστημονιχῶς γι- 

νῴσχειν 69,28 γνωρίζειν 232, 7 ἐνεργῆσαι 

122,10 ἐπιστημονιχῶς τελειωϑείς 268, 

20 ἐπιστημονικῶς ϑεωρητιχός 77,8 

ἐπιστρεπτιχός. τὸ εἰς ἑαυτὴν ἐπιστρεπτιχὸν 

τῆς ψυχῆς 61,15 187, 29 ἐπιστρεπτιχὴ 

εἰς ἑαυτὴν γνῶσις 211,5 

ἐπιστρέφειν. ἡ ψυχή, ἡ λογικὴ γνῶσις πρὸς 

(εἰς) ἑαυτὴν ἐπιστρέφουσα 41, 28 49,14 

79,3 274, 23 all. 

ἐπιστροφή, ἡ πρὸς ἑαυτό 119,21 ἐπιστροφὴ 

τῆς ψυχῆς εἰς ἑαυτήν 4,5 7,21 40,12 

90,16 opp. προβολή 6,6 ἐπιστροφὴ τοῦ 

λόγου εἰς ἑαυτόν 290,6 coni. εἰς τὰ χρείττω 

102,20 τῆς δόξης πρὸς ἑαυτήν 237, 10 

ἐπισυμβαίνειν 75, 10 
ἐπισυνάπτειν 159,26 325, 22 

ἐπιχείρημα 44,60 62,30 70,12 170, 11 

292, 16 
ἐπιχείρησις 54,3 324, 30 

ἐποχεῖσϑαι. (ἐνέργεια) τῷ μεταξὺ ἐποχου- 

μένη 137, 3.5 
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ἐρεῖν. ἐρῶ in refellendis contradictionibus 

adhibitum 17,29 158,34 178,27 329, 

26 cf. φάναι. — εἰρήσϑω expl. 82, 15 

ἑρμηνεία 149,7 
ἑρπετόν. ta ἑρπετά 308, 19 
ἐρωτᾶν i. g. ζητεῖν 53,21 ἐρωτᾶν συλλο- 

γισμόν 247,3 λόγοι ἠρωτημένοι 53, 2 

ἔσχατος. τὰ ἔσχατα εἴδη 67,2 ἐσχάτη ψυχή 
91,6 ζωή i.e. χαϑ᾽ ἣν εἰδοποιεῖται τὸ 

ὄργανον 91,1 i. 4ᾳ. ϑρεπτική 100, 10 

i. 4. ἁπτική 35,5 ἔσχαται Cwat 19, 

QT ἐσχάτη γνῶσις (γνωστιχὴ ζωή) 1. 6. 

αἴσϑησις 44,34 119,4 204,21 ἔσχατος 

τῆς Ψυχῆς λόγος i. 6. δόξα 281,9 -- 

ἔσχατον αἰσϑητήριον 315, 89. expl. 191,17 
τὸ ἔσχατον τοῦ πραχτιχοῦ vod expl. 297, 

10 ἔσχατα dyata 317, 32 

Etepotovy 223, 31 229, 18 

ἑτεροκίνητος 98, 33 99, 29.34 — ἕτερο- 

χινήτως 62, 27 

ἑτερομήχης 97,20 

ἐτυμολογεῖν ὄνομα ἀπό τινος 216,36 ἔκ 

τινος 289, 21 

εὐαρεστεῖν. τὸ εὐαρεστοῦν 151,18 

εὐέχτως 9,30 

εὐεξέταστος expl. 55,8 

"εὐεπίβλητος 259, 28 

εὐεπίγνωστος 196, 1 

εὔηχος 140,5 169, 14 

εὔχολος 9,27 

εὐχρασία τοῦ σώματος 153,18.20 τοῦ at- 

σϑητηρίου 165, 14 

εὐλή 292,29 293, 32 307, 24 
εὔλογον expl. 71,4 

εὔλυτος 263, 23 

εὐπαϑής 326, 24 

22. 36 
εὐπορία 14,28 

εὔστερνος Empedoclis expl. 68, 9 

ἐφάπτεσϑαι κριτιχῶς Opp. ἁπλῶς κατὰ παρά- 

ϑεσιν 322, 1 sq. 

εὔλογος. 

τὸ εὐπαϑές 317, 16. 20. 

ζεῖν. ζῆν --- τὸ οἷον ζέον 78,14 98, 14 

ζέσις. 

10 

ζω ἡ. ϑνητοειδὴς ζωή 291, 30 — αἱ διάφοροι 

ζωαί 51, 16. 21 76,28 αἱ πολλαὶ ἐν 

ἑχάστῳ ζωαί 13, 32 pepixwtépa τις ζωή 

opp. A χοινὴ ψυχή 291, 88 

ζωῆς πάσης ζέσιν τινὰ δηλούσης 30, 

δεύτεραι 

I INDEX 

Cwat 4,2 28, 27 241. 2 yetpove Cwat 

298,28 at ἔσχαται Cwat opp. κρείττους 
719,27 sq. at ἄχραι Cwat 5,39 xad’ 
ἑχάστην ζωήν 14,9 — Cwat ἀχώριστοι 

16,5 77,19 78, 32 coni. δεύτεραι 280, 1 

ζωαὶ ἀνελιττόμεναι 39,39 — ἡ ὡς ὀργάνου 

(ὡς ζῴου) χαραχτηριστιχὴ ζωή opp. ἣ χι- 

νητιχή 66,16 227,15 802,4. 10 ἡ εἰδη- 

τιχὴ ζωή τοῦ ζῶντος σώματος dist. ἡ ψυχὴ 
4 χινοῦσα 902,8 --- ἣ ἐσχάτη ζωή i. q. 

ϑρεπτιχή 100,10 i. gq. ἁπτιχή 35,5 -- 
ϑρεπτικὴ ζωή 116,2.4 φυτιχή 103, 21. 

25 291,18.19 — αἰσϑητικὴ ζωή 138, 12 
161,28 167,28 ἁπτική 177,35 ἀχου- 
στιχή 143, 24.29 144,3 145,32 ὁρατιχή 

143, 25 — ὀρεχτιχὴ ζωή 106,10 293, 

11.534. — φανταστιχὴ ζωή 267,18 — 
ζωαὶ σωματοειδεῖς dist. λογικαί, mpaxtexat, 

αἱ χατὰ προβολὴν ϑεωρητιχαί 243,17 — 

φαντασίᾳ σωματοειδεῖ ζωῇ 5,7 σωματοει- 

δεστάτῃ ζωῇ i.e. ϑρεπτιχῇ 99,26 -- 
λογικὴ ζωή 23,14 36,3 71,34 253, 12 
opp. ἄλογος 299, 33.36 — χριτικὴ ζωή 

27, 8 γνωστιχὴ ζωή 192, 9 202,7 
ἐσχάτη γνωστιχὴ ζωή i.e. αἴσϑησις 204, 
21 — νοερὰ ζωή 209,14 coni. χωριστή 

90,13 — πραχτιχὴ ζωή 289,11 ἡἣ βου- 

λευομένη ζωή 800, ὅ 
ζῳοποιεῖν 09,21 

ζῳοποιία 74,19 

ζωοῦν 63, 10 72,3 18, 8. 16. 21. 82 74,5 
81,11.81 94,9 120, 1 246, 88 248, 13 

ζῳόφυτον 180,21 

ζωτιχός. ζωτιχὸν ὑποχείμενον 114,29 Cw- 

τικὸν εἶδος 21,15 103,32 104,8 ζωτιχαὶ 

οὐσίαι 55,22 83,20 coni. δυνάμεις 5, 94. 

ζωτιχοὶ λόγοι 167, 33 277, 2.24.28 Cw- 

τιχὴ ἐντελέχεια 105,9 τελειότης 173,17 

ἐνέργεια 16,3 20,6 opp. σωματιχὴ κίνησις 

78, 8.54. ζωτιχὴ κίνησις (κινήσεις) 37, 11 

149,27 ζωτιχὰ χινήματα 19,28 πάϑη 

(πάϑος) 19,2 192,18 270,138.17 ζωτιχὴ 

ἰδιότης 30,16 — ζωτικὸν ὄργανον 4, 15 sq. 

93, 17. 33 143,29 144, 2 167, 19.28 — 
ζωτιχὴ χρίσις 190,9 — ζωτιχή (opp. to- 

πιχή) παρουσία 41,16 ζωτιχὸν πνεῦμα 167, 

14 --- τὸ ζωτιχόν opp. τὸ σωματιχόν 57, 14 

- ζωτιχῶς χινεῖσϑαι 4, 18. 25 16,14 18, 

80 80, 80 40,18 90, 88. 35 all. πάσχειν 
161,11 162,28 ἐγείρεσθαι 110,27 εἰδο- 

ποιεῖσϑαι 87,29 — ζωτικῶς opp. τοπιχῶς 
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41,17 — ζωτικῶς τοπιχὴ κίνησις opp. 
ἁπλῶς τοπική 292, 7 

ἡγεμονιχός. τὰ ἡγεμονικὰ (ἡγεμονικώτερα) 

μόρια 56,17 63,19 112,29 ὄργανα 79, 
25 -- τὸ ἡγεμονικόν coni. χινητιχόν 

214,24 ἡ πρὸς τὸ ἡγεμονικὸν ζωή 158, 

33 
ἡγεμὼν τῶν ψυχῶν te χαὶ λόγων πάντων 

αἴτιος deus 1. 20 

ἤδη expl. 185, 6 sq. 

HIcxds. ἠϑιχή (coni. πραχτιχή) Ψυχή 289, 
15 ἠϑικὴ φιλοσοφία 19,9 

ἦϑος. τὰ παιδευτικὰ ἤϑη 289,17 
ἡλιακός. ἡλιαχὸν φῶς 129, 4 sq. 133, 6 

ἧστός opp. λυπηρός 152,17 211,13 266, 

25 

ἠχητικός 140, 8 141, 37 145,6 148,23 
ἠχητιχὴ ἐνέργεια 142,17. 88 ἠχητιχὸν 

πνεῦμα 328, 38 

ἦχος βρονταῖος 328, 35 

ἠχὼ πῶς ἀποτελεῖται 142, 20 sqq. 

ϑέαμα 263, 37 

. Δ εῖος. τὸ ϑεῖον (σῶμα ἁπλοῦν) 1. 6. quintum 

elementum 920. ὃ 

ϑερμαντιχός. ϑερμαντιχὴ ἐνέργεια 66, 35 

ϑέσις expl. 54,15 — ἡ πρώτη ϑέσις ὀνόματος 

(ἐπί τινός ἐστιν) 326, 32 

ϑεώρημα 52,3 275, 24 
ϑεωρητικχός τινος (τῶν οὐσιῶν, τῶν καϑ᾽ 

αὑτὰ ὑπαρχόντων, τῆς ἀληϑείας) 7,8 8, 6. 

27 90. 35 27,22 50,22 — θεωρητική 
(opp. πραχτιχή) τῶν ψυχῶν δύναμις 5,8 

101, 20 102,17 τὸ ϑεωρητιχόν (opp. 

πραχτικόν) τῆς ψυχῆς 59,26 ἐνέργειαι 

ϑεωρητιχαί 60, 82. ἐπιστημονικῶς ϑεω- 

ρητιχαί 17,8 κατὰ προβολὴν ϑεωρητιχαί 

243,18 ἐπιστῆμαι ϑεωρητιχαί 54,7 ϑεω- 
ρητιχὸς λόγος 101,8 ὃ. νόησις 46,27 νοῦς 
295, 20 306, 20 313,37 dist. πραχτιχός, 
παϑητιχός 109,5 263,30 291,8 299,8 

- ϑεωρητικὴ φιλοσοφία 48, 32 

ϑεωρητός. τὰ ϑεωρητά (opp. πραχτά) νοή- 
ματα 269, 10. 12 

ϑεωρία dist. γνῶσις 8,27 ϑεωρία ἐνεργητιχή 

5, 18 --- λογική 60,26 ἐπιστημονική 208, 
11 ; 

ϑλῖψις 147, 18 

χαϑαρός 343 

ϑνητοειδὴς ζωή 291,30 ϑνητοειδὲς σῶμα 

74,3 — ϑνητοειδῶς 87. 27 
ϑρεπτιχός. ϑρεπτιχὴ δύναμις 115,17 ζωή 

116. 2. 4 all. ϑρεπτιχῶς 117, 18 

ϑρέψις 109,16 114,1 292, 10 
ϑυμοειδὴς ὄρεξις dist. ἐπιϑυμητιχή 291, 3 

τὸ θυμοειδὲς (ψυχῆς) 289, 25 

ἰδιότης. αἱ ἁπλαῖ ἰδιότητες 9,23 μεριχώ- 

τεραι 42, 5 

182, 1 544. ἰδιότητες τῶν αἰσϑητῶν 270, 

33 271, 6 
ἰδιοτρόπως 10,2.15 40, 28 96,138.19 107, 

13 109, 10 126, 25 
ἰδίωμα. μερικώτερα ἰδιώματα 250, 22 cf. 

209. χατ᾽ ἄλλο τι χοινὸν ἰδίωμα 235, 26 

— τὸ γνωστιχόν, τὸ ὀρεχτχὸν ἰδίωμα 191, 

19 298, 24 

txteptay 157, 23 

ἵνα pro ὥστε usurpatum 13,31 35,3 45,9 

47,16 50,86 71,28 92,8 114,1 122,19 

156, 38 160,10 183,16 193,33 206, 24 
207,10 212,35 253,31 292,18 eodem 

pertinet ἵνα ἄν τις ὑπενόησε 325, 9 

ἰός. ὁ ἰὸς ὁ ϑηριώδης 328, 39 

ἰσοδυναμεῖν 922,21 

ἰσόπλευρος 97, 21 

ἵστασϑαι κατά τι locum, gradum aliq. tenere, 

eldytizat 67,29 προϊοῦσαι 

in statu alig. esse χατὰ τὸ δυνάμει. TO 

ἐνεργείᾳ 5,11 xat’ ἐνέργειαν 58,30 118, 

80 κατὰ τὸ εἶδος 125, 21.25 164, 31 

189,36 κατὰ thy εἰδητιχὴν ἀρχήν 66, 

14.25 xata τὸ χρώμενον 4,38 51,31 

nara μόνην τὴν νόησιν 15,30 κατὰ τὸν 

φωτίζοντα 228, 12 — ἵστασϑαι μέχρι τινός 

270, 20 
ἱστορία expl. 7,27 

ἴχνος. ἴχνει τινὶ παρυφίστασϑαι τοῦ ἀγαθοῦ 
50,22 (τὰ δεχτιχά) χατὰ ἀτελὲς ἴχνος 

τοῦ ὅρου χαραχτηριζόμενα 131, 80 ὡς 
ἐσχάτοις ἴχνεσι τῶν εἰδῶν (scil. τοῖς αἱ- 

σϑητοῖς) ἐπιβαίνων 229. 10 ἴχνος τοῦ 

λόγου εἰς τὴν αἴσϑησιν ἥχει 172, 14 

χαϑαρός. καϑαρός (coni. νοερός) λόγος 4.1 
χαϑαρὸν εἶδος 84,9 xatapa ἐνέργεια 17,6 

49. 88 coni. χωριστή, ἀναντίϑετος 258, 
12 — -χαϑαρῶς ἀμέριστος 8,18 34, 10 

47,26 89,6 102,12 258,4 καϑαρῶς 
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ἀσώματος 66,13 καϑαρῶς ἐνεργητικόν opp. 

μετὰ τῆς τοῦ σώματος πάϑης 45, 21 

χαϑιστάναι τὸ ῥητόν 226, 21 
χαϑολιχός. χαϑολιχὰ ϑεωρήματα 275, 24 

— χαϑολιχῶς 22,14 275,13 χαϑολιχώ- 

τερον 21,29 275, 35 

χαϑόλου expl. 92, 14 

χαϑορμίζειν. τὰ πρώτιστα αἴτια, εἰς ἃ διὰ 

νοῦ xatoppitetar ἡ ἐπιστήμη 124. 28 

χαχύνειν 89, 33 

χάμπη 292,29 307, 25 

χαρχίνος 152, 30 

χάρος 88, 12,19 

χατά. τὸ ὑφ᾽ οὗ τοῦ xad’ ὃ διαχέχριται 58,3 

87, 32 οἵ. 91, 84 149, 29 
χαταδεῖν. χαταδήσασθϑαί τι ἔχ τινος com- 

prehendere colligere 15, 34 

χαταδράττεσθαι 191,20 250, 1 

χαταχερματίζειν 134, 7 

χαταλεαίνειν opp. χαταπλήττειν 153, 3 

χαταληπτός 175,14 182,2 185,31 229,5 

χαταρριζοῦν. χατερριζῶσϑαι ἐν τῇ γῇ 103, 

28 
χατασχευάζειν demonstrare 56,18 110. 3. 

19 177,19 326, 12 
χατασχευὴ λόγου 175, 24 

χατασταλτιχός τινος 311, 2 

χατάστασις τῆς Ψυχῆς 88,14 220,22 ἡ πρὸς 

τὸ σῶμα κατάστασις 202, 33 

χατάστημα τὸ χατὰ φύσιν 128, 25 

χατάφασις dist. φάσις 260, 18. 20 544. 

χατηγορία. χατὰ ἄλλην συμβεβηκχυῖαν κατη- 

γορίαν 38,33 τὸ μὴ συνώνυμον τῆς χατη- 

γορίας 101, 35 

108, 2 
χέντρον ὡς ὠϑοῦν χαὶ ἕλχον (τὸν κύκλον) 

316, 18 sqq. 
χέρατα αὐλητιχά 145, 10 οἵ. 17 

χερατοειδής: ὃ χερατοειδὴς λεγόμενος χιτών 

144, 29 

χεφαλαιωδῶς 280, ὃ 811,9 

χινεῖν λόγον quaestionem instituere 187, 23 

191,5 288, 18 
axtvyjpa 190, 31. 32 

χίνησις. 

συνώνυμοι χατηγορίαι 

χέρας. 

χίνησεως nomen quid apud Ari- 

stotelem valeat 25,23 cf. 62,12all. ἡ 

τῆς ψυχῆς χίνησις quae a Platone dicitur 
25,20 χινήσεις dist. ἐνέργειαι 57,19 ἡ 

χατὰ συνέχειαν ἀριϑμουμένη χίνησις 34, 16 

— τῆς χινήσεως τὸ χινεῖσϑαι πῶς διενή- 

νοχεν 57, 28 

I INDEX 

κινητιχός. χινητιχὸν αἴτιον 306, 16 all. τὸ 
χινητιχὸν τῆς ψυχῆς 291. 6 5646. — χινη- 

τιχῶς τινος 87, 25 

χοινοποιεῖν 63, 36 

χοινός. ἐν χοινῷ expl. 53,1 — τὰ xowa 

(αἰσϑητά) expl. 182, 30 xowh αἴσϑησις 
expl. 185, 7 274, 6 

χρᾶσι'ς. οἱ τοιάνδε χρᾶσιν (τὴν ψυχήν) εἰ- 

πόντες 10,34 — χράσις σωματική 19, 

cf. 20,4 σωματιχαὶ xpdcets καὶ διαϑέσεις 

19. 84 χρᾶσις coni. μῖξις 54, 32 

χρίχος 804, 10 sqq. 800, 4. 88 306, 3 
χριτιχός. TO χοινὸν χριτιχκὸν πέρας 196,4 ὅρος 

(coni. λόγος) κριτικός 194,34 — χριτιχὴ 

ζωή 27,8 111,1 φύσις 322,38 ἐνέργεια 

18,35 124,6 152,23 163,31 277, 28 
νοῦς 321,6 χριτιχός τινος 58, 32. 35 105, 

20 152,2 163,1 περί τινος 163,2 τὸ 

χριτιχὸν τῆς Ψυχῆς 286,21 — χριτικῶς 

ἐνεργεῖν 1606. 4. 11 180. 0 411. opp. ποιη- 

τικῶς 189. 84 κριτιχῶς ἐφάπτεσθαι opp. 

ἁπλῶς κατὰ παράϑεσιν 322,15 χριτιχῶς 
τινος 109, 84 

χρύφιος. τὸ κρύφιον τῆς νοερᾶς φύσεως 90, 

15 τὸ νοητὸν χρυφιώτερον τοῦ νοεῖν 224, 

15 τὸ χρύφιον ἔχειν 15, 32 

κύβος ἡ γῆ χατὰ τὴν Πυϑαγόρειον παράδοσιν 

68, 5 
χυχλιχός. χυχλιχὴ φορά 3,13 4,4 

χυχλοφορεῖν 49, 22 
χύων homonymiae exemplum: ὃ χερσαῖος, 

ὃ ϑαλάσσιος, ὁ ἀστρῷος, ὁ ὡς σπασμός Sl, 

18 566. 

χῶνος τῆς γῆς 199, © 

λεπτομέρεια 326, 27 : 

λεπτομερής opp. στερεός 327, 1454. λεπτο- 

μερέστερον (Opp. τὸ στερεὸν τοῦτο) σῶμα 

106,25 τὰ λεπτομερῇ στοιχεῖα 326, 24 

327, 10 
λῆξις. αἱ διάφοροι τῆς ἀνθρωπείας Ψυχῆς 

λήξεις 4.0 
λιγνυώδης 148, 35 

λογικός. λογιχή (coni. διαλεχτιχή) γνῶσις 

expl. 21, 19 544. --- λογικὴ ἐντελέχεια 

ἡ ψυχή 87,14 λογικὴ ἀνέλιξις 100, 22 

113,19 124,21 253,11 266, 1 — Χογικὴ 

οὐσία 42, 21.28 223,14 λογικὸν ζῷον 

191, 7 λογικὴ ψυχή 11,14. 37 12,3 19,9 
95,4 sqq. 220,16 coni. νοερά 172, 5 
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opp. ἄλογος 12,19 all. λογικὴ ζωή 36,3 

71, 34 99,8 253,12 δύναμις 290, 32 
φαντασία 286,31 opp. ἄλογος 306,18 

ὄρεξις 77,26 βούλησις 308,10 310,19 

γνῶσις 274,23 292,26 ϑεωρία 60, 26 

τὸ λογιχὸν τῆς βουλευομένης ζωῆς 309, 4 

— λογικῶς expl. 15, 19 

λογισμὸς ἀτελής 108,26 coni. βουλευτιχὸς 

χαὶ ἀμφίβολος 109.1 
λογιστικός. τὸ λογιστιχόν᾽ 510. 12 5ᾳ. τὰ 

λογιστιχκά 309, 9 
λογοειδὴς φαντασία 306,18 τὸ λογοειδὲς 

290,4 308, 11.13 — τὸ λογοειδὲς xat 

ἀνειλιγμένον τῆς ἐπιστήμης 259, 37 

λόγος. λόγων πάντων αἴτιος deus 1,21 — 

λόγος dist. εἶδος 12,22 92,19 113,21 

167, 31 312,20 οἱ λόγοι εἰδητικαὶ δευ- 

τέρως αἰτίαι 87,13 --- λόγος οὐσιώδης 

(A. οὐσιώδεις) 23,5 10ῦ. 4 194,37 — 
λόγος ἔνυλος expl. 20,6 sq. — λόγοι φυ- 

σιχοί 67,20 86,24 coni. ζωτιχοί 167,33 

λόγοι ζωτιχοί 277, 2.24.28 — ἡἣ ψυχὴ 

λόγος τις 86,30 312,22 οὐχ εἶδος 87,13 

— λόγος ψυχιχός 67,22 --- διττὸς ὁ τῆς 

Ψυχῆς λόγος 218,42 219. 1 54ᾳ4ᾳ. διττὸς 

ἢ τριττὸς τοῦ δευτέρου διχῇ διαιρουμένου 

219, 28 --- λόγος ἔσχατος τῆς ψυχῆς (scil. 

δόξα) 297. 9 --- λόγος ἐνδιάϑετος 260, 2 

— λόγος τῆς μίξεως dist. ψυχή 56,22 546. 

— οἱ προβλητικοὶ τῶν μαϑηματικῶν τύπων 

λόγοι 259,8 --- σχετιχοὶ λόγοι 277,17 -- 

λόγος διπλάσιος, ἡμιόλιος, ἐπίτριτος 277,15 

δύο ἀναδέχεται λόγους duplicem gradum 

tenet 140,20 λόγον ἐπέχειν 163,29 164, 

11 
λοιπός i. 4. ἕτερος 34,1 50,24 63,20 72, 

30 131,22 186,15. 23 253, 16.31 304, 
10. 11 — λοιπόν adv. 49,20 66, 18 122,6 
160,26 300,14 301,5 315, 21 

Μαγνῆτις λίϑος 31, 22 
μαϑηματιχός. 6 μαϑηματιχός dist. 6 φυ- 

σιχός 23,6sqq. at μαϑηματιχαὶ λεγόμεναι 

ἐπιστῆμαι 224,20 264,9 μαϑηματιχὴ ἔν- 
δειξις 3,31 — μ. οὐσία 80, 12 εἴδη 

294,1 --- τὰ μαϑηματιχά 84,36 τὸ μα- 

ϑηματιχὸν οὐχ οὐσία 86,35 ἡ εὐϑεῖα 7 

μαϑηματική opp. ἡ φυσική 233,19 -- 
μαϑηματιχῶς 50,9 

μαχάριος. μαχάρια θεωρήματα 1,7 

345 f 

μετέχειν 

μακαριότης 48,8. 4 

μᾶλλον expl. 49, 28 315,1 

ἐμεγεϑιχός. μεγεϑιχή (coni. συνεχής) διά- 

στασις 42, 10. 22 συνέχεια 42. 80 48,4 

μεϑεχτὸς νοῦς 218,10 246.1 
μέϑεξις. ἡ παραγομένη μέϑεξις opp. τὸ τῆς 

φύσεως τοῦ πράγματος προηγουμένως δη- 

λωτιχὸν ὄνομα 98, 21 sqq. — κατὰ μέϑεξιν 

83, 17. 20 
μελαγχολικός 19, 39 

μελίζειν 148, 14 

μέλιττα 209, 22 sq. 307, 30 308, 19 

μερίζειν. μεριζομένη περὶ τὰ σώματα οὐσία 

expl. 28,2 ἐνέργεια μεριζομένη τῆς ἕξεως 

229, 81 μεριζομένη ἐκ τῆς οὐσίας ἐνέργεια 

88,10 — μεμερίσϑαι ἀπ᾿ ἀλλήλων 110, 

38 
μεριχός. μερικὸν πρᾶγμα 268,24 μεριχὸς 

ἄνϑρωπος 273,24 --- μεριχά (coni. ἄτομα) 
εἴδη 200, 9 μεριχοὶ ὅροι 42,7 μεριχώ- 

τεραι ἰδιότητες 42,5 43,9.12 44,12 μερι- 

χώτερα ὀνόματα 151, 7.10 — Ομεριχὸς 

Χύγος 13, 18. 19 61, 33 83, 28 120. ἢ] 
μεριχὴ πρότασις 275,12 280,3 306, 22 

— μερικωτέρα τις ζωή opp. ἡ κοινὴ ψυχή 

291, 33 — μερικώτερα ποιητιχὰ αἴτια 
63, 17 

μερισμὸς τοπιχός 287,15 τοπιχός te xat 

ὁ ἔσχατος μερισμός 268, 

16 — (ἣ ψυχὴ) εἰς μερισμὸν προϊοῦσα 6, 

4.5 -- εἰς μερισμὸν ὑποβαίνειν, ὑποφέρεσϑαι 

231, 29 sqq. 240, 14 all. 

μεριστός. μεριστὴ οὐσία expl. 11,26 pe- 

ριστὰ εἴδη 103,6 περὶ τοὺς μεριστοὺς 

λόγους 267,23 --- χατὰ τὴν μεριστὴν διά- 

᾿στασιν 41,34 μεριστὴ κίνησις 34, 16 

μεριστή (opp. εἰδητική) ἑτερότης 260, 29 

— τὸ μεριστὸν τῆς Ψυχῆς exponitur 94, 

81 544. — μεριστῶς 101, 80 285, 28 
μεταβατιχός. ἡ ἡμετέρα νόησις μεταβατιχὴ 

οὖσα 41.10 

μεταδοτιχός τινος 136,21 169,16 174, 

25 
μεταίχμιος: 

ζώντων μεταίχμιον (τῶν φυδμένων) 99,15 

μεταληπτιχός τινος 174, 26 

μεταμορφοῦν 206, 19 

μεταξύ. διὰ τῶν ἀλλοτρίων μεταξὺ 161,10 

μετέχειν. 6 μετεχόμενος ὑπὸ τῆς ψυχῆς 

νοῦς 11,14 42,35 86,28 opp. ὁ ἀμέ- 

ὕεχτος 50,1 244, 40 247, 15 

ypovixds 89,7 

τὸ τῶν ζώντων τε χαὶ μὴ 



940 μέτρον 

μέτρον spatium temporis πεπερασμένα μέτρα 

97,15 τὰ χρονιχὰ μέτρα 299,37 -- 

gradus χατὰ κρείττονα (ἄκρα) μέτρα 74, 

91 241,24 κχατὰ δεύτερα μέτρα 219,15 

xara διάφορα p. 98,31 κατὰ τὰ πρέποντα 

wa 12128) eh 167, Ὁ 2} 11Ὸ-- πολλοῖς 

μέτροις ὑπερῆρται (ἀπολείπεται) 124,13 

257, 13 

μή saepissime pro οὐ usurpatum ὅτι μή 88,3 

93,19 94,9 137,19 150,35 159,23 188, 6 

198,33 202,2 235,4 διότι μή 64,29 

171,9 ἐπεί, ἐπειδὴ μή 289, 10. 28 all. 

— ph ὅτι 246, 21 

μῆνιγξ 144, 31 
μήποτε forsitan cum ind. 49,31 63, 25 71, 

24 88,13 120,19 126,29 cum coni. 

177, 1 (v. Add. et Corr.) 199, 19 

piers expl. 49, 1.2 155,22 coni. χρᾶσις 

54,32 ἡ κατὰ μῖξιν ἁρμονία 55,5 

μνημονευτός. τὰ μνημονευτά 248, 7 566. 

pynpovixds. μνημονικὴ δύναμις 200, 6 τὸ 

υνημονιχόν 206, 1 

μονὴ ψυχῆς ἐν ἑαυτῇ opp. ἑαυτῆς ἀπόστασις 

6,7 τοῦ vod opp. πρόοδος 812,0 

μόνιμος. τὰ μόνιμα τῶν ζώντων 910, 

27 sq. 

μονιμότης 90,11 312,37 

μονοειδῶς 268, 18 270, 10 

μορφοῦν 213,37 — τὸ μεμορφωμένον opp. 

τὸ ἐστερημένον 256, 24 sq. 

μορφωτιχός (coni. Stactattxds) μερισμός 

215,18 μορφωτιχοὶ λόγοι 215, 28 — 
μορφωτιχός (coni. παϑητικός) νοῦς 17,5 

— μορφωτιχῶς 214, 20 

μυϑιχός. μυϑιχῷ χρώμενοι παραπετάσματι 

51,24 μυϑιχώτερον 72, 2 

puta 295, 4 

poppe 308, 19 

μώλωψ 120, 31 

ναστότης τῶν ἀτόμων 64,3 

νεχροῦν. ὅσα νενέχρωται 8D, 8 
ἐς a12.¢ νέχρωμα 315, 9 

νεύειν (i. 4ᾳ. ῥέπειν) πρός (εἰς) σῶμα 84,13 

81, 1 
νεῦσις (i. q. ῥοπή) πρὸς σῶμα 23,15 73,17 

coni. ῥοπή 49, 10. 12 76,3 

ῥέπουσαν πρὸς αὐτὸ (scil. τὸ ὄργανον) νεῦσιν 

167, 22 

χατὰ THY 

I INDEX 

νηχτός. τὰ νηχτά 308, 19 

νῆστις αἴγλη Empedoclis expl. 68, 13 

νοεῖν expl. 204,11 plures esse gradus τοῦ 

νοεῖν 77, 31 

νοερός. νοερὰ οὐσία 8,17 30,13 240, 22 

φύσις 30,15 226,24 νοερὸν ἰδίωμα 202,6 
νοερὰ ζωή 269,14 ψυχή 172, 5 ἐνέργεια 

227,25 dist. λογική 2600, 8. 9 νοεραὶ 

Goni. μόνιμοι ἐνέργειαι 9.6 νοερά dist. 

ἐπιστημονιχὴ γνῶσις 29,3 --- τὸ νοερὸν 

τῆς Ψυχῆς 2,33 3,14sqq. 77,11 259, 36 

coni. μόνιμον, ἀμέριστον 89, 38 — νοερῶς 

dist. ἐπιστημονιχῶς γινώσχειν 5, 35 
Ψυχὴ εἰς νοερῶς ἐπιστραφεῖσα 

209,4 
νόησις. ἐνέργεια νοῦ ἡ νόησις 41,33 ϑεω- 

ρητιχή, πραχτική 40, 21 οὐσιώδης νοήσις 

238, 18 
νοητικός. νοητιχὴ οὐσία 27,23 ψυχή 77, 

31 242,12 opp. παϑητική 75,27 νοη- 
τιχαὶ ἐνέργειαι dist. διανοητιχαί 77,8 — 

ἑαυτὴν 

τὸ νοητιχὸν χαὶ τὸ νοητὸν πρὸς ἄλληλα 

λεγόμενα 8, 8 τὸ νοητιχὸν ψυχῆς 295, 

12.17 296,12.32 opp. τὸ παϑητιχόν 76, 

24 — γοητιχὸν expl. 299, 18 
γοητὸς ὅρος opp. αἰσϑητός 28,1. 2 τὸ 

ἔνυλον νοητόν 288,40 239, 7 sqq. τὸ ἄυλον 

νοητόν 237, 37 238, 1 566. 

νοῦς. τὸ TOD νοῦ ὄνομα διατείνει μέχρι τῆς 

φαντασίας 290, 88 544. 221,1 sqq. 236,28 

— νοῦς dist. δόξα, ἐπιστήμη 208, 28 866. 

dist. διάνοια 61,11 — 6 ἀμέϑεχτος νοῦς 
(opp. 6 peteyduevos ὑπὸ τῆς ψυχῆς) 218, 

8054. qui idem dicitur 6 ὑπὲρ ψυχήν 

42,34 47,20 86,28 ὁ χρείττων ἡμῶν 

47,6 χρείττων τῶν ψυχῶν (7) κατὰ ψυχήν) 

48,15 254,32 ὁ ὑπέρτερος 245,15 259, 7 
ὑπερέχων 811,36 ἐξηρημένος 233, 88 — 
ὃ οὐσιῴδης (6 ἀχρότατος) τῆς ψυχῆς νοῦς 

234,27 238,22 244,2 249,31 258, 28 
coni. 286,15 — ὁ ἔξω προϊὼν νοῦς 258, 

24 opp. ὃ μένων 229,39 coni. ἀτελής 

257, 28 coni. δυνάμει καὶ παϑητιχός 

221,2 6 fuels opp. ὁ μένων 225, 27 

vous παϑητιχός 247,27 248, 4.27 261, 2 

παϑητικὸς χαὶ μορφωτικός (i. 6. φαντασία). 

17,15 ὑλικός 229,33 coni. δυνάμει καὶ 

ἀτελής 229, 0 84. opp. ὁ κατὰ προβολὴν 

τελειωϑείς 230,24 — νοῦς ϑεωρητιχός 
306,20 313,37 dist. παϑητικός, πραχτικός 

109, 8544. νοῦς χριτικός 321,7 ὃ πρα- 

; 
Ψ 

. f 
δ᾽ 
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χτιχὸς νοῦς 263,38 264,10 265,20 272, 

36 297,1 311, 27 

νγυχτίνομος. ta νυχτίνομα 181,25 

ξηρότης τις ἐπὶ tod διανοεῖσθαι ἐνίοτε ση- 

μαίνουσα 58, 12 

6 Articulus totis enuntiatis additus, relativis 

4,18.21.26 14,19 21,13 29, 34 107,5 

et saepe, interrogationi 76, 31 312, 12, 

sequente coni. ὅτε 205,1.2 210, 25 sq. 

318,26seq. ἐπειδή 318,27 articulus ante 

pronomen indefinitum τὸ ὁτιοῦν μόριον 

44,9 τὴν ὁποιανοῦν πρόσϑεσιν 115, 12 

ὅδε. τόδε τι expl. 88, 20 5844ᾳ. dist. τοιόνδε 

314, 30 sq. 
olxetovdy thy elxdva τινί 264, 19 

οἰστιχός τινος 247, 1 249,18 

ὁλιχός 50,382 opp. peptxdg 72,13 73, 29 

— ὁλιχώτερον 246, 20 

ὅλος. ὅλη δι᾿ ὅλης (ὅλον δι᾿ ὅλου) 4,2.5 

11,9 305,7 — τὸ ὅλον τοῦτο adv. 17,4 

19, 28 62,6 198, 1 247,32 270,17 283, 
34 all. — τὸ ὅλον φάναι 25,3 

ὁλότης. τὸ xad? ὁλότητα ἀΐδιον 13,30 τῇ 

oizeta ὁλότητι 305, 33 

ὁμογενής 12,4 272, 3. 7. 21. 23. 29 
ὁμοειδής 12,2 sqq. 13, 3.32 

ὁμοιομέρειαι Anaxagorae 226, 11 

ὁμοταγής 12,27 ὁμοταγὴς χοινωνία 234, 

39 γνῶσις 277,35 — ὁμοταγῶς 33, 33 

ὁμοφυὴς πρός te 174, 11 

ὁμώνυμος 107,32 239,10 ὁμώνυμα dist. 
τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς λεγόμενα 98,16 — ὁμωνύμως 

98,17 opp. συνωνύμως $1, 15 

τὸ ἐν ἤχοις ὀξύ 147, 3 sqq. 

r6¢. οἱ ὁποῦ 155, 32 

Optativus futuri addito ἄν 17,14 (v. Add. 

et Corrig.) 57,5 62,22 269, 20 305, 15 
optativus pro coniunctivo deliberativo 

273,3 antecedente ἵνα 259,10 ἐάν 296,25 

ὅταν 296, 5 298, 20 

ὀπτιχός. τὸ ὀπτιχὸν αἰσϑητήριον 167, 10 

ὅραμα expl. 210, 4 

Opattx@s ἐνεργεῖν 179, 13 

ὁρατός. περὶ τοῦ ὁρατοῦ 129, 3 
ὀργανικός 55,30 80,11 811. ὀργανικὰ ἀγαϑά 

38, 7 

ὀστρεώδης 347 

ὄργανον dist. τὸ δυνάμει ζωὴν ἔχον 90,38 sqq. 

— ζωτικὸν ὄργανον 148, 29 144, 2 all. 

ἐπὶ τοὺς περὶ ὀργάνου λόγους μέτεισιν 315, 

21. 91 sq. ὄργανον φυτιχόν, ἁπτιχόν, γευ- 

ottxdy 810, 1.8 ὄργανα πορευτιχά 292, 

41 299,1 294,4 — - μουσιχὰ ὄργανα 148, 

15 
ὀρεχτιχός. ὀρεχτιχὴ ζωή 106,10 293,17 

ὀρεχτιχαὶ δυνάμεις (opp. γνωστιχαί) ὅ, 21 

τὸ ὀρεχτιχὸν ἰδίωμα 298,24 — τὸ ὀρεχτιχόν 

(ψυχῆς) 289, 26.32 290,38 291.1 546. 
296,13 297, 28. 35 298. 956: 501- ὃ 
800,10 dist. τὸ Bovdevttxdy 299, 19 — 

δύο ta ὀρεχτιχά 300, 21 cf. 299, 27 

ὀρεχτός. τὸ Gpextdv 296,40 297, 1 sqq. 

298, 31 300, 23 sq. 301, 5 
ὄρεξις 292,13 sqq. 295, 15sq. 296, 12 sq. 

298, 12 300, 4 302,37 — ὄρεξις παϑη- 

τιχή Opp. λογική 77,26 — ἄλογος ὄρεξις 

(a. ὀρέξεις) 290. 9 295,37 296,10 310, 
11.18 swpatoedns ὄρεξις 295, 14 sq. 

δρίζειν. ὡρισμένος ἀήρ expl. 145,29 — 

δριζομένως (opp. εἰδητικῶς) ὃν καὶ ἕν 

92,9 
δρισμιός. ὁρισμῶν plura genera distinguit 

97, 9 564. 

Sptotixds. ὁριστιχὴ ἐπιστήμη 9,33 ἕξις 

9,36 10,16 — ὁριστιχός opp. κινητικός 

215,29 ὁριστιχὴ (τοῦ ζῶντος σώματος) 

ψυχή 57,4 all. τὸ ὁριστικὸν Ψυχῆς dist. 

τὸ χινοῦν 81, ὅ 848. — ὁριστικῶς ἐνυ- 

πάρχειν 271, 35 ὁριστικῶς dist. ἀπο- 

δειχτιχῶς 46,29 ὁριστιχῶς τε χαὶ χινη- 

»τιχῶς τοῦ ὀργάνου 87, 20 

δρμητιχῶς 51,19 
ὅρος 9,24 191,16 πᾶν εἶδος ὅρος 8, 20 

οὐχ ὁριζόμενον 45,12 ὅρος οὐσιώδης 3,9 

226,27 νοητός (opp. αἰσϑητός) 28,1 ἀμέ- 

ptotos 50,7 

224,40 ὅροι εἰδητιχοί 42,3 ὅρος χριτιχός 

194, 84 οἱ ἐπαναβεβηκότες ὅροι 298, 25 
— xa? ὅρους opp. χατὰ συνέχειαν 46, 

19 204,28 zat? ὅρους βαίνειν, μεταβαίνειν 

42,13 45,34 198,8 ἵστασϑαι 48,5 xad’ 

ὅρους μετάβασις 221,27 — τὸν ὅρον τί- 

ὕεσθαι 307, 35 

ὀστρέινος.- τῷ ὀστρεΐνῳ τούτῳ σώματι 287,20 

coni. οὐσιώδης χαὶ νοητός 

ὄστρεον. καὶ τὰ ὄστρεα τέλεια 294, 80 at- 

σϑησίν τινα ἔχοντα 294, 80 ἡ ἐν ὀστρέοις 

φαντασία 293, 94 

ὀστρεώδης. τὸ ὀστρεῶδες 807, 3 



348 ὀσφραντιχός 

ὀσφραντικός. ἡ ὀσφραντιχὴ αἴσϑησις 150, 

90 8566. 

οὔπω λέγω non dico, nedum 47,33 86,9 89, 

29 227, 23 
οὐράνιος. τὸ οὐράνιον ζῷον 83, 2 

σύστασις 74,1 οὐράνιον σῶμα 133, 3.28 

177,6 232,4 822, 1 οὐρανία ψυχή (ψυχαῦ) 

32,12 73,5 74,32 — ta οὐράνια 25,2 

215,19 251,18 320, 29. 32 

οὐσία expl. 14,32 ἐν τῇ οὐσίᾳ expl. 37, 24 

σύνϑετος οὐσία 83,16 86,7 οὐσία ὑλική 

88.10.10 μαϑηματιχή 80, 12 ψυχική 

61,25 ἡ λογιχὴ οὐσία (i. 6. νοῦς) 42, 21. 

28 233,14 νοερὰ οὐσία 80, 19 --- πρῶται 

οὐσίαι 92. 20 

οὐσιοῦν 256, 11 οὐσιοῦσϑαι ἔν τινι (κατά τι 

ὑπό τινος) 6,31 13,13 89,14 41,5 57,1 

68,21 87,15 124,21 188,16 226,17 

256, 11 all. ᾿ 
οὐσιώδης 10,13 16,28 69,18 180,11 οὐ- 

σιώδης ὅρος (ὅροι) 3,9 226,27 τὰ οὐσιώδη 

εἴδη 7,7 100,8 λόγος οὐσιώδης 165, 4 
194,37 οὐσιῴώδης γένεσις 122,12 125, 

16 μεταβολή 34,10 38,31 115,15 obp- 

φυσις 53,1 ἐνέργεια 19,27 240,12 νοῦς 

234,27 sq. 238,22 242,56 254,34 νόησις 
929,14 238,13 γνῶσις 250, ὃ πρόληψις 

126,14 περίληψις 70, 14 --- οὐσιωδῶς 

121,1 128, 32 
ὄχημα (ψυχῆς) 17,17 73, 36 74,3 213, 38 

ὄχημα ἄφϑαρτον 59,35 τὰ deta τῶν od- 

οὐρανία 

ρανίων ὀχήματα 215,22 ὀχήματα ἄλογα 

51, 25 

παϑαίνειν. παϑαίνεσϑθαι 89,35 216,36 — 

παϑαινομένως 151,17 

πάϑη 125,15 142,11.15 144,21 169, 37 
228, 31 — τριττὴ ἥ te ποίησις καὶ ἣ πάϑη 

109. 91 
παϑητικός. παϑητιχαὶ ποιότητες enume- 

rantur 127,18 ef. 105, 81 100,9 120,15 

130,28 164,23 175,28 200,2 322,8 
παϑητικὰ εἴδη 131,1 — παϑητιχὴ ψυχή 

opp. νοητική 75,27 τὸ παϑητικόν 76, 24 

παϑητιχαὶ ἐνέργειαι 213,31 opp. ἀπα- 

ϑεῖς, χάϑαραί 54,4 166,14 190. 4 — 

παϑητιχὴ αἴσϑησις 80,28 opp. ἔνδοϑεν 

γινώσχουσα 106,27sq. παϑητικώτατη τῶν 

αἰσϑήσεων (scil. ἁφή) 127,17 --- παϑητιχὴ 

ὄρεξις Opp. λογική 17,26 — παϑητιχὸς 

I INDEX 

νοῦς 17,5 102,13 109,3 248,4. 27 201,2 
— παϑητιχῶς 36,14.29 45,25 120,33 

150,1 
παϑητός 106,25 161,7 165, 7 322, 34 

παϑητὴ μέϑεξις 1. 6. μῖξις 155, 22 
πάϑος expl. 9,5 

παιδευτιχός. τοῖς παιδευτιχοῖς ἤϑεσι 289, 

17 
παράδοσις. xata τὴν [ΠΠυϑαγόρειον παράδοσιν 

68, 6 
παράϑεσις opp. μῖξις 55, 3.5 

mapatpavery 220, 4.10 
παρακχολουϑεῖν opp. συμπράττειν. 18, 23 

παράλληλος. ἐκ παραλλήλου 8,31 156, 30 

274, 30 

παραμυϑία 9,33 99,16 

παραπέτασμα μυϑιχόν 51,24 
παραπληρωματιχὸς σύνδεσμος 181, 1 

παραπολαύειν 128, 1 809, 15 

παραστατιχός τινος 147,28 

παρασυναπτιχὸς σύνδεσμος 214, 31 

mapatadic. ἐν παρατάσει χρόνου 47, 14 

χατὰ παράτασιν 47. 7 

παρατρέπειν mutare 153, 32 

παρατροπὴ mutatio 153,33 error 15,6 

παραφϑορά 212,8 

παρεισδύειν 144, 27 
παρέκβασις i. 4. ὑπερβολή 195, 26 

παρεμπλέκειν 181,19 

πάρεσις. χατὰ πάρεσιν xal ἀσϑένειαν 88, 28 

παρουσία expl. 134,29 

mapvototacdar 35,24 50,22 114. 8 256, 

31 257, 10.16 294, 15 
παχυμερῶς 202,26 opp. ἀχριβῶς 127, 7 

πεδεῖν 89,33 281, 35, 

πειϑώ dist. πίστις 211, 25 sq. 

πεῖσις 57,17 114,31 117,11 123,23 152, 
16 166, 13 all. 

πέρας νοητιχόν te xat αἰσϑητιχόν 100, 20 
apttizdy 190,4 συναιρετιχόν 196,32 — 

πέρας 1. 4. στιγμή 43, 9.12.20 44, 8.13 

περατοειδής. τὸ περατοειδές 290, 13 

περατοῦν. τὰ περατούμενα 251,26 252, 2 

περιγράφειν. εἰς μερικώτερον σῶμα περι- 

γράφεσθαι 75, 24 
περιεχτιχός τινος 44, 36 175,10 195,3 

215,25 293, 1 περιεχτιχώτερος 269, 16 

— περιεχτιχῶς τινος 45, 1 

περιληπτικός τινος 126,10 167, 15 

περιπτύσσεσϑαι amplecti. ἣ δπόληψις περι- 

πτυσσομένη τὸ γνωσϑέν 205, 4 
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περίπτυξις ἡ τῆς γενέσεως 203, 35 

περισχέλεια 922, 20 

περισπούδαστος 1,3 6,20 15,9 

περίττωμα 113,32 149, 1 

περίφραγμα 145, 4 

περιχεῖν. περιχεϑὲν ὑπὸ τοῦ διαφανοῦς 190, 

20 
περόνη 904,12 sqq. 800, Τ 

πηγάζειν 241,18 

πίστις expl. 210,14 211,23 dist. πειϑώ 

211, 25 sq. 
πλάτος. ἐν πλάτει 3, 7.16 56,7 

᾿ πλάτος opp. κατὰ βάϑος 29, 15 
πληγὴ τοῦ αἰσϑητηρίου (ὀργάνου) 80,28 296,8 

308, 32. 34 

πληχτιχός. τὸ πληχτιχὸν τῆς alctycews 

216, 21 — πληχτιχοὶ χυμοί 194,14 πλη- 

χτικωτέρα coni. σφοδροτέρα πεῖσις 152, 

16 
πλήρωμα. μιᾶς ψυχῆς πληρώματα 76,18 
πνεῦμα συμφυές 145,3 quod idem dicitur 

περιχάρδιον 197,12 ζωτιχόν 167, 14 301, 

18 303,32 αἰσθητικόν 20,16 214, 1 sq. 

ef. 70,11 — τὸ ἠχητικὸν πνεῦμα 328, 

38 
ποίησις i. 4. ἐνέργεια 138,22 157,19 163, 

37 αἱ mowjoets 169,11 — τριττὴ ἥ τε 

ποίησις χαὶ ἡ πάϑη 169,31 

ποιητιχός. ποιητιχὸν αἴτιον (π. αἴτια) 120, 
23 801, 6 411. dist. τελικόν 112,5 dist. 
εἰδητικόν 305,25 ποιητιχαὶ τέχναι 125,7 

— ποιητικῶς 100, 4 189, 84 287, 36 

ποιητικῶς τινος 109, 34 

ποιότης. παϑητιχαὶ ποιότητες 105,31 106,9 
121,18 165,8 175, 28 

πολλάκις expl. 122, 1 

πολυδύναμος 16,16 286, 37 287, 2 

πολυούσιος 286, 38 287, 3 

πορευτιχός 181,14 τὸ πορευτιχὸν γένος 

294, δῦ 5ᾳ. τὰ πορευτιχά 810,4 319, 15. 

89. 820,1 πορευτιχὴ κίνησις opp. φυσιχή 

809, 1 πορευτιχὰ ὄργανα 299,1 294, 4 

πόρισμα 15, 14 

πορφύρα 294, 19 
πραγματειώδης 28,14 61,24 313,1 πρα- 

ypatembdns γνῶσις opp. ἔνδοξος 15, 21 

opp. ἐπιπολαιοτέρα 21,19 

Tpaxtixds πραχτικὴ ζωή 289,11 πραχτιχὴ 

καὶ ἠθικὴ ψυχή 289,15 πρακχτιχὴ διάνοια 
209, 217. 80 zm. λογισμός, λογισμοί 275, 11 

297,15 γνῶσις 9,12 ἐπιστήμη (ἐπιστῆμαι) 

χατὰ 

προσεχής 549 

16,19 125,7 275,35 νοήσεις 18,91 46,27 
νοῦς 102,15 109,8 172,15 217,5 264,10 
267, 7 297, 1 299,8 πρακτικὴ φιλοσοφία 

48, 32 πραχτιχὴ ἀρετὴ τῆς ψυχῆς 222,5 

πραχτός. τὸ πραχτὸν ἀγαθόν 299, 4 τὰ 

πραχτὰ νοήματα opp. ϑεωρητά 269, 10 

πρεσβεύειν 56, 31 

προαιρετιχός. προαιρετιχὴ Ψυχή 172, 4 

προβάλλειν, προβάλλεσϑαι ἐνέργειαν (ἐνερ- 

γείας) 60,35 οἵ. 202,18 290,31 58, 32 
264,33 ἔννοιάν τινος 98,18 τοὺς λόγους 

124, 35 166,16 τὸ εἶδος 160, 6 τὰς 

φαντασίας 206,14 ἡἣ φαντασία προβάλλει 

(προβάλλεται) τοὺς τύπους 119,17 190, 26 

206,18 --- λόγοι προβαλλόμενοι 67, 31 

προβεβλημένη (εἰς τὸ ϑνητόν) ζωή VI, 81 

διάϑεσις 208, 21 

προβλητιχὸς ἐνεργείας 88,39 προβλητιχὴ 

μεσότης opp. δεχτιχή 108, 6 προβλητιχοὶ 

λόγοι 233, 8 

προβολὴ τῆς οὐσίας (i.e. ἕξις) 225,4 τοῦ 
γνωστοῦ εἴδους 100, ὃ λόγων 138, 14 οἵ. 

109, 86 τῆς γενεσιουργοῦ ζωῆς 9ὅ, 1 τῶν 

φανταστιχῶν τύπων 214, 6 ἡ ἔνδοϑεν 

προβολή 119,8 121,33 128,19. 96. γνω- 

στιχὴ προβολή 183,9 ἡ προβολὴ πᾶσα 

τῆς ψυχῆς 210, 80 --- κατὰ προβολήν 6, 4 
9,7 16,23 77,12 2ῦ0, 1 xad? ἕξιν καὶ 

προβολήν 263, 32 311, 18 all. 

προηγεῖσθαι. προηγουμένως opp. δευτέρως 

1,3 4,12 14,2 37,10 48, 28 49, 2.4 
50,19 81,12 117,9 128,6 177,30 274, 

35 
προϊέναι. προϊόντα εἴδη 182, Ὁ προϊοῦσαι 

ἰδιότητες 182, 1.8 ψυχὴ ἀφ᾽ ἑαυτῆς προΐ- 
οὔσα opp. ἐν ἑαυτῇ μένουσα 34, 15 οἵ. 

17,7 προϊοῦσα λογικὴ ζωή 102,18 προϊὼν 

νοῦς 229, 80 all. — ῥέπειν xat προϊέναι εἰς 

σῶμα 95,4 ἔξω προϊοῦσα ῥοπή 88,14 — 

εἰς τὸ προϊὸν ἀποτείνεσθαι 104, 26 

προχαταβάλλειν. αἱ προχαταβεβλημέναι 

(i. 6. πρότεραι) δόξαι 24,4 

προχοπή progressus ἀπό τινος ἐπί τι 89, 14 

εἴς τι 202, 94 

πρός. ἡἣ πρός τι ἀντίϑεσις 109, 35 ἀντι- 
χεῖσθαι ὡς πρός τι 116,11 cf. 126,19 

προσεχής affinis, proximus 52,23 145, 20 

157,27 προσεχὲς αἴτιον 245, 29 τέλος 
149,17 γένος 294, 23 προσεχής coni. 
οἰκεῖος 209, 82 — προσεχῶς i. q. ἀμέσως 

145, 3 161, 35 174, 27 218. 20 coni. 



350 προσεχής 

προσφυῶς 193,13 opp. πρώτως 149,18 

προσεχέστατα 276, 3 

πρόσκαιρος 49,6 

προσχρίνειν thy τροφήν 86,3 115, 24 

προσπέλασις 154, 24 

Ἐπροσπελαστιχός 163,16 

πρόσπτωσις 145,22 160, 9 328, 37. 39 

προσυπαχούειν simul audire, cogitatione 

addere 137, 2 163,23 186,21 300, 36 

προσφυής (opp. ἀλλότριος) 163, 8.32 164, 

11 — προσφυῶς 193, 13 

πρότασις τοῦ προβλήματος 175,23 μεγίστη 

τῶν τριῶν 194,22 μείζων, ἐλάττων 87, 39 

314,21 μεριχή 5,8 306, 23 
προτείνειν 1. 4. προτίϑεσϑαι 101,2 τὴν ζή- 

τήσιν 279,25 ἀπορίαν 158,11 160, 30 

εἰς σχέψιν 223, 4 

mpotepevety 110,5 263, 2. 3. 13 sq. 

πρότερος. πρῶτος. at τοῦ προτέρου ἔννοιαι 

263,6 sq. τὸ πρότερον (opp. τὸ τελειότερον) 

δυνάμει 5,10 ἡ προτέρα ἐντελέχεια 94, 15 

- πρῶτα αἴτια 7,25 οἵ. 124,19 χινη- 

τιχά 34,25 εἴδη 67,10 πρῶται οὐσίαι 

£2,20 πρώτη ψυχή 110,21 πρώτη φιλο- 

σοφία 2,33 124,15 πρῶτος φιλόσοφος 

dist. φυσιχός, μαϑηματιχός, τεχνίτης 23, 

12.10 --- τὰ φύσει πρῶτα opp. ὡς πρὸς 

ἡμᾶς 131,31 — ἐν οἷς τὸ πρῶτον xat 

δεύτερον 107, 7 — πρῶτον (μῆχος, πλάτος. 

βάϑος) expl. 28,34 --- πρῶτα νοήματα 

expl. 280, 284. --- πρώτιστος ὅρος 100, 

21 249,21 πρώτιστα αἴτια 124,22 πρω- 

τίστη οὐσία 229, 12 πρώτιστα νοήματα 

286,16 τὰ πρώτιστα 29,117. 581 34, 23 

280,11 --- πρώτως 82, 91 91, 31 et saepe 

προὐφίστασϑαι 63, 12 
*rpopavtaCeadat 292, 18. 30 

πρωτοπαϑής 142,9 
πρωτότυπος. τὰ πρωτότυπα 225,10 opp. 

εἰκόνες 279, 51 

πυγολαμιπίς 135, 20 

πῦρ τὸ στοιχειῶδες dist. τὸ χαυστιχόν 174, 

30 179, 31 
"πύρειος 113,7 134,6 326, 13.15.17 327, 

32 328, 16 

ῥαπτιχή (τέχνη) 60, 40 

ῥεῖν. ἔξω ῥέοντα opp. εἰς ἑαυτὰ ἐπιφερόμενα 
67, 11.12 — ψυχὴ ἔξω (εἰς τὸ ἔξω, εἰς 

τὰ σώματα) ῥέουσα (ῥεύσασα, ῥυεῖσα) 73,9 

I INDEX 

oe 23, 33. 88 228, 4 236,20 284,1 320,11 
b puede νοῦς 225, 27 236, 29 

ῥέπειν. ἡ ψυχὴ ἔξω (εἰς τὸ ἔξω, εἰς σώματα, 

πρὸς σῶμα) ῥέπει 4,3 6,8 20,84 61,3 

74,28 ἔξω αὑτῆς ῥέψασα 19, 18 --- κατὰ 

τὴν ῥέπουσαν (πρὸς σῶμα) νεῦσιν 167, 22 
ῥῆμα. ῥήματα 1. 4. λόγοι 71,13 313, 5 all. 

— ῥῆμα ἐνεργητικόν 192,1 

ONTO. τὸ ῥητόν, τὰ ῥητά 1. 4. τὰ λεγόμενα 

94,28 140,25 141,3 240,0 242, 4 262, 
14 300, 33 all. 

διζοῦν. ἐρριζωμένα (τὰ φυτά) 320,21 χατὰ 

τὸ συμφυῶς ἐρριζωμένον 316, 38 

piCwors 112, 26 

διπίζειν 148, 34 

por. ἡ ἔξω, A πρὸς ta δεύτερα ῥοή 223, 33. 

35 

ῥοπή εἰς γένεσιν 6,14 εἰς (πρὸς) σῶμα 9,7 

17, 12 18,22 25,5 εἰς τὰ δεύτερα 5, 18 

εἰς τὰ χείρω 74,18 ἡ ἔξω ῥοπή 6,3 

105,9 125,28 ἡ ἔξω προϊοῦσα 88, 14 

— ῥοπή coni. νεῦσις 49, 10. 11 76,8 

coni. χλίσις 240, 9 — μέσαι (scil. βαρύ- 

τητος χαὶ χουφότητος) ῥοπαί 159, 13 

δῥυϑμίζειν. ῥυϑμίζεσϑαι coni. συνεϑίζεσϑαι 

308,14 τινὰ ῥυῦϑμόν ibid. 17 

ῥύσις. γραμμὴ ῥύσις σημείου 62,12 — ῥύσις 
τοῦ προελθόντος νοῦ 238, 31 

σάρξ expl. 197, 16 
σεληναῖον φῶς 129,30 

σελήνη: τὰ ὑπὸ σελήνην ἁπλᾶ 326, 12 

σημαίνειν intrans. 166,10 τὰ σημαινόμενα 

significationes 89, 11 

σημαντικχός τινος 40,90 98,23 99,8 190,1 

282, 28 281,11 288,22 --- κατὰ σημαν- 
τικήν τινα ὁρμήν 100, 2 κατὰ φαντασίαν 

σημαντικήν 148, 25 
σχέψις expl. 109, 14 

σχοπός (πραγματείας, τῶν ῥητῶν, TOD προ- 

χειμένου) 1,22 cf. 112,4 71,13 117,1 

236, 8 283,23 300,33 σχοπός ἐστί τινι 

82,12 xatd τὸν [Adtwvos σχοπόν 50,6 

σχοπὸν ϑέσϑαι 21,28 6 σχοπὸς τέταται 

πρός τι 187, 18 οἷ. 61,25 
σχορπίζειν 140, 35 

σχορπισμός 140,35 141,2 
σχοτίζειν 133,15 184, 25 

σκώληξ 295, 4 



VERBORUM 

στάσιμος. τὸ στάσιμον Opp. ἡ χίνησις 47, 

90 
στάσις. ἡ κατὰ τὸ εἶδος στάσις 100,4 ἐν 

στάσει coni. ἐν πέρατι 46, 20 

στεῖρος. τὰ στεῖρα 110,21 

στέλεχος 112, 80 
στερεός. τὸ στερεὸν τοῦτο σῶμα Opp. λεπτο- 

μερέστερον 106, 24 

στερητιχός. στερητικαὶ φύσεις 208, 11 — 

στερητικῶς ἐνεργεῖν 257, 16 

στηρίζειν. (τὰ εἴδη) ἀνέχοντα χαὶ στηρί- 

ζοντα ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὕλην 155, 15 

στοιχεῖον. στοιχεῖα ἑχάστου γένους expl. 

08, 91 
στοιχειώδης. στοιχειώδεις ἀρχαί 29, 84. 80 

33, 84 ot. αἴτια 232,7 στ. οἰχειότης opp. 

εἰδητικὴ καὶ ἀρχική 12, 19 81,8 

στροφή (τῆς ψυχῆς) ἡ περὶ σῶμα 119, 14 

ἡ ἔξω 214,14 ἡ εἰς ἑαυτόν (τοῦ νοῦ) 298, 

28 243, 27 
συγκατάϑεσις 90,17 204, 29 206, 32 207,3 

210, 14.27 211, 1 
συγκατατίϑεσϑαι 90,18 205,8 296, 34 

297, 28 
συγχεφαλαίωσις 316,8 
συγχρίνειν. τὸ αἰσϑητήριον συγχρίνεται Opp. 

διαχρίνεται 88, 15 45, 22 

σύγχυσις 206, 1 
συλλογιστιχὸς σύνδεσμος 181, 1 
συμβαίνειν. συμβεβηκὸς ὡς σὺν ἄλλῳ βε- 

βηχός 10,14 συμβεβηχότα χαϑ᾽ ἑαυτά 

14,30 15,1 κατὰ ἄλλην συμβεβηκυῖαν 

χατηγορίαν 38, 33 

συμβόλιχῶς 40,3 

σύμβολον 40, 16 

συμμεταλαμβάνειν τινός 143, 32 

συμπαρατείνεσθαι 45,8 
συμπερασματικχὸς σύνδεσμος 181, 2.31 — 

συμπερασματιχῶς 315, 32 

συμπίπτειν expl. 184, 25 

συμπλέκειν 16,20 18,3 57,33 58,1 74, 

82 — συμπεπλεγμένως τινί 58, 4 

συμπλοκή 18,2 40, 24 all. 

συμπληροῦν. συμπληροῦσϑαι ἀπό τινος (Ex 

τινος) constare, confici ex 27,33 56, 16 

70,18 190, 19. 21. 31 

συμπλήρωσις 40,28 
συμπληρωτιχός τινος 190, 32 
συμπτύσσειν i. 4. συναιρεῖν 42,7 44,34 — 

συνεπτυγμένως 42, 9 

σύμπτωμα 319,12 

συνδρομὴ 901 

συμφυής. συμφυὲς πνεῦμα 140,8 σ. ἀχοῇ ἀήρ 

143,28 144,3:15.23 sq. 145,26 συμφυὴς 
οὐσίᾳ ἐνέργεια 240, 9 συμφυὴς πρός τι 

ὕπαρξις 258,29 --- συμφυής opp. ἀλλό- 

τρῖος 161,11 opp. ἐπίχτητος 130, 14 

opp. ἐπεισοδιώδης 87,4 — συμφυῶς συν- 

ἅπτεσθαι 291. ὃ ἑνίζειν 294,1 συμφυῶς 

opp. ἐπικτήτως 59,26 68,20 87,31 opp. 

δι᾿ ἑτερότητος 258, 31 
συμφύρειν. ἡ χρίσις τοῖς πάϑεσι συμφύρεται 

151, 40 sq. παϑητιχὰ εἴδη, ὡς ἐν τῇ γε- 

νέσει συμπεφυρμένα 191,1 

σύμφυσις οὐσιῴδης 53,1 76,29 ἀχώριστος 

79,33 χατὰ σύμφυσιν coni. συνέχειαν 174, 

15 , 
συμφωνία. συμφωνίαν τοῦ ὀξέος καὶ βαρέος 

quo- modo Plato effici velit 147, 9 566. 

συναγωγός. τὸ συναγωγὸν τῶν xabdhov 

dist. τὸ μνημονιχόν 206, 1 

cuvatpety τὴν ἐνέργειαν εἰς τὴν οὐσίαν 48, 

18 88,8 συναιρεῖν ἀμερῶς καὶ ἐν ἀμερεῖ τὸ 

γνωστόν 44. 1434. τὸν συλλογισμόν 46, 34 

συναίρεσις ἡ εἰς τὸ ἀμέριστον 6,6 τῶν 

γνῴσεων, νοήσεων 47, 23. 25 

συναισϑάνεσϑαι 180. 8 172,22 189, 24 

197,27 290, 5 
συναίσϑησις 7,20 190, 1 151,6 177, 32 

181,23 188,4 189, 25.27 211,11 299, 35 

συναίτιος opp. ἁπλῶς xal χυρίως αἴτιος 

113, 6. 11 
Ἐσυναμυδροῦν 294, 1 
συναναιρεῖν 328, 33 329, 2 

συναναφέρειν 182,23 185, 23 186, 22 

συναναφύρεσθαι 243, 25 

συναποχαϑίστασθαι 277, 13 

συναπτιχὸς σύνδεσμος 223, 21 

συναρμογή 271,31 opp. ἀναρμοστία 285, 

31 
συναρτᾶν 79,8 90,6 143, 23 

συνάρτησις 19, ὃ 

συναύξησις 114, 14 

συναφή 61,16 76,9 79,14 84,21 99,33 
124,26 163, 14 219,2 237, 34 249, 29 

σύνδεσμος συναπτιχός 223, 21 διαζευχτιχός 

809, 1. 2 παρασυναπτιχός 214,81 αἰτιο- 

λογικός 237,6 ὑποϑετιχός 180,18 συλλο- 
γιστικός 181,1 συμπερασματιχός 181, 2. 

81 παραπληρωματιχός 18].1 

αυνδιατίϑεσθϑαι 60,27 214.1 

συνδρομὴ τῶν διαφόρων αἰσϑήσεων 154,29 sq. 

185, 12. 10. 84 186, 21 



902 σύνδρομός 

σύνδρομοός τινι 220,32 260,30 coni. μόνιμος 

15, 30 % 
συνειδοποιεῖν 142, 14 

συνεχτιχός 16,1 56,31 78, 35 sq. 112,35 

coni. swottxds 50, 33 

συνεργεῖν opp. ἐπαχολουϑεῖν 16,25 45, 39 

Ἐσυνετιχῶς 166,5 

συνέχειν expl. 70, 34 

συνεχίζεσϑαι 98, 34 

σύνϑεσις expl. 54,18 ἡ xatd παράϑεσιν 

opp. μῖξις 55, 3 

σύνϑετος οὐσία 83,16 86,7 239,13 ὁ σύν- 

ϑετος ἄνϑρωπος 245,35 ἡμεῖς οἱ σύνϑετοι 

145, 80 sq. — τὸ σύνϑετον, τὰ σύνϑετα 

9,13 18,18 34, 34 104,8 111,9.18 -- 

συνϑέτως coni. κατὰ μέϑεξιν 92, 7 

συννεύειν εἰς ἑαυτό 187, 35 εἴς τι opp. 

προϊέναι ἀπό τινος 270, 27 

σύννευσις εἴς τι 109,4 229,12 218, 33 

συνοπτιχῶς. συνοπτικώτερον 246, 20 

συνουσιοῦσϑαι 49, 33 83,36 87,9 

συνοχὴ ἀμέριστος 252, 36 

συνοψίζειν. συνωψισμένως 303, 24 

συντάσσειν. ἕως ἂν συντάσσηται (ἡ ψυχὴ 

τῷ σώματι) 61,3 
συντείνειν τὸν ἀχροατήν 0, 20 τοὺς φιλο- 

ϑεάμονας 9,18 

συντρέχειν opp. διαφέρειν 6, 21 103, 35 

συντρέχειν εἰς ταὐτόν 69,31 opp. χεχω- 

ρίσϑαι 70,2 συντρέχειν (τῷ ὑποχειμένῳ) 
dist. ταὐτὸν εἶναι τῷ λόγῳ 87,27 235, 24 

dist. ταὐτὸ σημαίνειν 90, 88 sq. 91,1 -- 

συντρέχειν scil. χρόνῳ 212, 4.6 
συντυποῦσϑαι 216, 28 

συνυφαίνειν. ἡ ψυχὴ συνυφανϑεῖσα éx ζωῶν 

78, 5 
suvuglotacdat 123, 31 
συνώνυμος 91, 20 108,2 — συνωνύμως 

98,4 107,4.20 opp. ὁμωνύμως 81, 15 

opp. ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς χαλούμενα 71, 14 

opp. ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν 69, 2 sq. 

σύστασις οὐρανία 74,1 τοῦ ζῴου 80, 8 

ἔγχυμος 323, 22 

συστατιχός τινος 144,8 210,535 328, 22 

σ. ἰδιότητες 40,28 σ. διαφοραί opp. διαιρε- 

τιχαί 83,1 101,28. 26 σ. μεσότης 108,8 

συστέλλειν. ἡ ψυχὴ thy ἔξω προβολὴν συ- 

στέλλει 48,10 
σύστοιχος 18,30 19, 23 33,31 158,10 

161,6 208, 4 221,33 233, 1 et saepe — 

συστοίχως ἀντιδιαιρούμενα 82,23.27 συ- 

συντυποῦν. 

I INDEX 

στοίχως γινώσχειν, νοεῖν 234,3 252, 13 
258, 1.10 256,27 273,16 280, 35 all. — 
συστοίχως opp. xpetttévws, ὑπερεχόντως 

252,19 257, 22 
σφαῖρα. αἱ τῶν πλανήτων σφαῖραι 37, 26 

σφαίρας imaginem ab Arist. adhibitam 
expl. 310, 21 sqq. 

σφαῖρος Empedoclis deus 70, 17 

σχέσις αἱ τῶν ἀριϑμῶν πρὸς ἀλλήλους 23, 10 
χατὰ τὴν σχέσιν τὴν πρὸς τὰ ἔξω 280, 22. 

σχέσις opp. οὐσία 53,17 opp. λόγος 196, 

9.54. coni. σύνταξις 00, 51 

σχετιχός. σχετιχοὶ λόγοι 211,17 σχετιχὴ 

ἁρμονία 53, 29 

σχῆ μια. συμπλέχει τὸν συλλογισμὸν ἐν δευτέρῳ 

σχήματι 310,12 921. 38 sq. 

σωματιχός. swyatixdy expl. 303, 9 sq. 
31 sq. σωματικαὶ ἀρεταί expl. 53,23 — 

σ. σύστασις 54,10 ἁρμονία 53,26 ἰδιότης 

168,26 ζωή 162,30 τὰ σ. μέρη 95, 16 
— τὸ σωματιχόν opp. τὸ ζωτιχόν 57,13 

σωματοειδὴς οὐσία 290,4 σ. Cwat 287, 

21 ἐνέργειαι 109, 1 πεῖσις 228,36 ὄρεξις 

295,14 γνῶσις (i.e. αἴσϑησις, φαντασία) 

45,29 127,10 290,21 --- σωματοειδεστάτη 

ζωή (i.e. φυτιχή) 99,26 αἴσϑησις (i. e. 

ἁφή) 100,13 σωματοειδεστέρα (coni. πα- 

ϑητικωτέρα) αἴσϑησις 10,1. ὅ. {. 22 

σωστιχός. τὸ ἀγαϑὸν σωστιχόν 318, 90. 84 

- σωστιχῶς ἐνεργεῖν 115, 17 

σώφρων (opp. ἀκόλαστος) 296, 17 

τάσις ἰ. 4ᾳ. ῥοπή. ἡ ἔξω τάσις 234,18 290,10 

τείνειν. τείνεσϑαι pertinere tendere ad ὃ 

σχοπὸς τέταται 61,25 187,18 ἡ οὐσία 

πρός τι τέταται 126,25 ἡ αἴσϑησις 188, 

15 --- ἔξω τεινομένη ψυχή 91,11 

τελεῖν ὑπό τινα χατηγορίαν 14, 33 

τελειοποιός 129, 22 

τελειότης. τελειότητές εἰσι ta εἴδη 130, 38 

151, 24 
πτελειωτιχός 132,25 133,27 243,35 coni. 

ἀποτελεστιχός 239, 20 

τελιχός. τελιχὸν αἴτιον (αἰτία) 20,27 70,30 ᾿ 

103,35 217,20 204,9 τὸ χράτιστον αἴτιον 

τὸ τελιχόν 519, 24 — - τελιχῶς 287, 36 

τετραγωνίζειν 91,20 

τεῦξις 110, 86 

τέχνη τί ἐστι 242,14. 10 --- τέχναι ποιητικαί 

125,.7 



VERBORUM 

' geyvyntés 85,1 92, 32. 35 

τεχνίτης dist. φυσιχός 23, 4 sq. 

τεχνοῦν 79, 36 

τοπιχός. χίνησις τοπιχή 36,19 37,9 39,21 

ζωτιχῶς (xa? ὁρμήν) τοπική 292,7 297, 
33 — τοπικῶς (opp. ζωτικῶς) xtvetv, xt- 

νεῖσϑαι 36,18. 22 37,4. 13 39,33 μερίζειν 

διϊστάναι διαιρεῖν opp. κατὰ τὴν ἰδιότητα 

288, 7.10 289,18 opp. κατὰ δυνάμεις 

299,11 χωρίζειν 290, 17. 22. 36 
τὸ ἐν τόπῳ εἶναι expl. 35, 1 sq. 

τρέπειν. i. g. μεταβάλλειν 199, 9 
τρίτος. τρίτον i.g. τριτημόριον 43, 35 

τροπή i. q. μεταβολή, ἀλλοίωσις 18, 33 19, 

13.28 66,30 120,17 121,8 200,17 228, 

18.36 χατὰ τροπήν coni. πάϑος 130, 28 

τόπος. 

φανταστιχοὶ τρόποι 205, 28 

og. τύπῳ expl. 96,11 τύπῳ καὶ ὑπο- 

γραφικῶς 97,31 --- τύποι φανταστιχοί 

(φανταστοῦ 206, 13. 10. 22 sq. 214,4 233, 

10 250,25 273,8 284,12 285;1 
τυποῦν (τὰ φαντάσματα) 208, 23 τυποῦν 

coni. μορφοῦν, διαμορφοῦν 213,37 214, 9 
216, 26 

τυπωτιχός. 

214,18 
τύψις 140, 34 

τὸ τυπωτιχόν 206, 11] 54. cf. 

ὑδάτινος 162,11 178, 21 

ὑδραῖος. τὸ ὑδραῖον 326,13 327, 32 328, 

17 
ὑδράργυρος 39, 23 

ὕλη od τόδε τι 83, 29 sq. — ὕλη φυσιχή 23, 

18.22 ζωτιχή 83,13 — ὕλη expl. 285, 

1 
ὑλιχός. ὑλιχὴ αἰτία (αἴτιον) 103,35 167, 26 

ἀρχὴ 66,14 οὐσία 88, 10. 14 δύναμις 

121,21 συγγένεια. οἰχειότης 66, 23 sq. 

ὑλιχὸς νοῦς 229, 7 

ὑμνεῖν praedicare 31,17 61,14 110,18 

244,6 260, 26. 35 
ὕπαρξις 13,11 83,35 220, 11 224. 8 258, 

30 284,29 312,7 
ὑπάρχειν. ὑπάρχοντα xad’ αὑτά 8,26 14, 

35 24,12 
ὑπέκχαυμα 174, 29.31 178, 9 

ὑπερβλύζειν ζωάς 246, 38 

ὑπερείδεος. τὰ ὑπερείδεα 23, 23 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 

909 ὑποστίζειν 

ε τὸ ὑπερζέον πῦρ 174, 30 

περούσιος 260, 28 sq. 

ὑπέρτερος. ὑπερτέρα φιλοσοφία opp. φυσιχή 

1,24 ὑπέρτερος νοῦς 245, 1 all. — τὰ 

ὑπέρτερα 200, 99 

ὑπερτίϑεσϑαι differre 51,3 150,30 279, 

23 303, 10 

ὑπερφυής. τὰ ὑπερφυῆ Opp. φυσιχά 3, 13. 

19 sq. 40,4 235,3 242,1 

ὑπέρχρονος 258, 5 

ὑποβαίνειν τινός, ἀπό (Ex) τινος εἴς τι 

inferiorem esse, descendere 25,19 34,12 

50,7 52,6 62,7 84, 12 — ὑποβεβηχότως 

opp. ἁπλῶς 11, 16 

ὑπόβασις 7,27 11,29 19,19 25,22 34,11 

39,10 40,10 89,28 92,18 all. 

ὑπογράφειν 13,8 208,5 216,2 269, 25. 30 

ὑπογραφή coni. τύπος 96,17 

ὑπογραφιχῶς coni. ἐπιπολαίως 15,15 coni. 

τύπῳ τινί 97,32 

ὑπόδειγμα exemplum 21,25 92,36 94,19 

168, 20 

ὑποδοχὴ εἰδῶν, ζωῆς, ψυχῆς 101,37 130,30 

316, 17. 22 

ὑπόϑεσις fundamentum. δεχτιχὴ ὑπόϑεσις 

155, 12 — ἐξ ὑποθέσεως 129, 28 all. 

ὑποϑετιχός 176,10 σύνδεσμος 180,13 — 

ὑποϑετιχῶς 175, 36 223,21 233, 38 

ὑποχατέρχεσθαι 53, 15 

ὑποχατιέναι 71,20 120,8 

ὑποχεῖσϑαι. τὸ 

« 

ὑποχείμενον grammat. 
subtectum 193, 84 --- τὰ ὑποχείμενα, quae 

generi subiecta sunt 106,36 101,8 — τῷ 

ὑποχειμένῳ opp. τῷ λόγῳ 6,27 187,7 

300,26 xatd τὸ ὑποχείμενον opp. xa’ 
154, 37 τὸ ὑποχείμενον ὄργανον 

opp. 4 αἰσϑητιχὴ ψυχή 60,19 327, 23 

— τὸ (τῇ αἰσϑήσει) ὑποχείμενον αἰσϑητόν 

196, 19.36 191,2. 201, 26 
ὑποκλίνεσϑαί τινι subiectum esse 6, 30 

ὑπόληψις expl. 204, 29 sq. 

δόξης ἣ ὑπόληψις 206, 30 

ὑπομνηματιστής 209, 15 

ὑποπίπτειν sub sensum cadere 12. 4 

ὑπόστασις 40,33 59,28 115. 4. 191,6 — 

ὑποστάσεις οὐσιώδεις 312, 6 

ὑποστατιχός τινος 112,5.9 192,35 215, 
20 249,20 260, 32 313,28 318, 15 “ὃπο- 

στατιχός dist.«romtxds 235, 3 sq. 

ὑποστίζειν 250, 35 274,16 280, 12 296, 27 

300, 36 

ς , 

AUTO 

ἐπὶ πλέον τῆς 

20 



904 ὑποστρωννύναι 

ὑποστρωννύναι. ὑπεστρῶσϑαι i. 4. ὑπο- 

χεῖσϑαι 52,16.21 56,3 94,7 131,33 

133, 10 155,9 156,14 301, 34 — τὸ τῇ 

αἰσϑήσει ὑπεστρωμένον ὄργανον 158, 15 

ὕφεσις 84,14 195,1 240,16 298,18 πρός 
τι 59,20 102,18 opp. ὑπεροχή 101, 14 

ὑφήγησις 1,20 

ὑφιέναι. ὑφεῖσϑαι inferiorem esse 225, 24 

282,23 opp. ὑπερῆρϑαι 42, 31 47,20 — 
ὑφειμένος opp. σύστοιχος 280,32 opp. 

χρείττων 40,40 805,18 xad? ὑφειμένην 

ὁμοιότητα opp. ὁμοταγῶς 33,33 225,9 — 
ὑφειμένως 258,16 opp. κρειττόνως 82,29 

ὑφιζάνειν 262,23 πρὸς τὰ δεύτερα 263,36 

ὑφιστάναι. ὑφιστάνειν 21, 32.35 τὸ ὑπο- 

στῆσαν 71,28 99,82 112, 8 ὑφίστασϑαι 

59, 34 83,12 108, 22 

patvestat τῷ φαινομένῳ προσανέχειν τῶν 

ναϑηματικῶν 8, 88 
φάναι. φησίν subiecto indefinito 17, 29 

φήσω in refellenda contradictione 17, 

34 47,27 293,10 — χάλλιον, τὸ ἀλη- 
ϑέστερον φάναι 64, 36 254, 27 all. 

φαντασία τί ἐστιν 208,12 σωματοειδὴς ζωή 

296,19 αἴσϑησίς τις 321,17 --- ὕφεσις τῆς 

φαντασίας ἐν τοῖς ζῴοις 293, 27 866. 

φαντασία ἀόριστος Opp. διηρϑρωμένη 102,8 
ὡρισμένη. διηρϑρωμένη 103,24 153, 22 

dist. ἡ διδάσχεσϑαι δυναμένη 292,34 μνή- 

μῆς μετέχουσα (μνημονευτιχή) 106, 18 

108. 29 Δλογοειδής 814. 18 βουλευτιχή 

308, 21 309,13 314,13 --- κατὰ σημαν- 

τιχὴν φαντασίαν 148, 25 

φαντασιοῦσθαι 103, 24 

φαντασιῴώδης 190, 29 

φάντασμα expl. 267,18 τοῦ ᾿αἰσϑητοῦ τί 

διενήνοχεν 285, 11 566. 

φανταστιχός. φανταστικὴ ψυχή 215, 80 
ζωή 267,18 ἐνέργεια 88,13 206, 11 209, 

24 ὄργανον 321,14 φανταστιχοί τρόποι 

205,27 τύποι 214, 233,10 315, 20 — 
τὸ φανταστιχόν 290,15 293, 23. 26 

τὰ φανταστά 248, 8 267,17 

φάσις dist. χατάφασις 260, 12 

φανταστός. 

i. 4. χατα- 

φατιχὴ συμπλοχή 285, 25 

φερόμεναι δόξαι 10, 80 σύγγραμμα 

υμηδὲν ἐφέρετο 31,21 φέρε in afferendis 

exemplis 12,20 16,19 34,34 38,6 51,18 

119, 27 176, 38 269, 21 314, 29 et saepe 

φέρειν. 

I INDEX 

φϑάνειν εἴς τι pervenire 325,10 φϑάνειν 
πρό τινος 146, 9 sq. 

φιλοθεάμων τῶν ὄντων 9,19 

φιλοσοφία πρώτη 124,15 ἡ περὶ τὰ χω- 
ριστά opp. ἡ φυσική 48,33 ϑεωρητιχή, 

πραχτιχή 48,32 ἠϑική 19,9 
φρόνησις dist. ἐπιστήμη, ἀληϑὴς δόξα 207, 

20 
φροντίζειν. πεφροντισμένως 1,6 

φυσιχός. φυσιχὴ ὕλη 29, 18. 22 φυσιχοὶ 

λόγοι 18,12 67,21 80,24 dist. εἴδη 312, 
20 φυσικὰ εἴδη 294, { --- ὁ φυσιχός dist. 
διαλεχτιχός 21,11 22, 10. 28. 28 dist. 
τεχνίτης 23,4 opp. 6 περὶ τὰ μετὰ τὰ 

φυσικὰ φιλοσοφῶν 242, 2 sq. 

φύσις expl. 241,32 xatd φύσιν expl. 24,12 
— φύσις dist. οὐσία 8,30 dist. φυχή 

4,15 24,27 52,34 71,26 φύσις ἀρχὴ 
ὡς xa® ὅ 49,30 — φύσει (κατὰ φύσιν) 

opp. πρὸς ἡμᾶς 84,32 96, 29 sq. 

φυσιολόγος i. 4. 6 φυσιχός 21,21 30, 29 

φυτιχός: φυτιχὴ ζωή 719,30 103, 21.25 
291,18 Ψυχή 12,3 71, 21.25 80,29 
81,11 110,7 116,20 all. φυτικὸν σῶμα 
321, 11. 32 — τὸ φυτικόν 14,5 79,32. 34 
80, 13 sq. 295,12 — φυτιχῶς ἐνεργεῖν 

328, 9 
φυτόν. ἡἣ τῶν φυτῶν ψυχή 91,6sqq. καὶ 

τὰ φυτὰ ὀρέγεται τοῦ ϑείου 110, 20 56. 
ὡς τῶν φυτῶν ἔνια τὸ γόνιμον ἔχει. 294, 

AOsq. ἔχει τινὰ αἴσϑησιν 917,11 58. τὸ 

δυσπαϑὲς χαὶ χϑόνιον τῶν φυτῶν 317,15 

820,10 ° 
φωνητιχὸς Ψόφος 148, 21 

φωτίζειν 129,12.24 130,22 132, 10.21 
136, 7 all. 

φωτιστιχός 13,30 129,38 133, 4. 28sq. 

φωτοειδής 136,10 329, 10 

χαλᾶν τὸ xadapds ἀμέριστον 42, 33 ef. 50,7 

τὴν ἁπλότητα 260, 7 sq. 

62,8 τὴν νόησιν 238,25 — κεχαλασμένη 

μεσότης 62,10 xowwvia 67,7 τελειότης 

244, 36 
yaracpde coni. ἀνέλιξις (τῆς λογικῆς οὐσίας) 

42, 80 
χαραχτήρ 18,14 208, 19 

χαραχτηρίζειν 20,23 93,37 165,28 287, 

32 pass. 12,22 18,9. 12 27,26 52,1.5 

128, 24 

τὴν ἕνωσιν 
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yapaxtyprotexds τινος 4,29 10, 23 sq. 

19,29 56,36 90,34 164,20 167,19 — 

ποιοῦ τὸ χαραχτηρίστιχόν 68, 37 

χϑόνιος. τὸ χϑόνιον 83,2 317,15 327, 16. 

30 328,15 χϑόνιον σῶμα 327, 39 στοι- 

yetov 328, 8 χϑόνιοι ποιότητες 327, 38 

χιτὼν 6 χερατοειδὴς λεγόμενος 144, 29 

χρήσιμος. τὸ χρήσιμον i. q. TO χρώμενον 

96, 18 
χρονικὸς μερισμός 89,7 χρονιχὴ ἀπειρία 

47,8 τὰ yp. μέτρα 290, 37 

χωρητιχός. τὸ χωρητιχκόν 68, 10 

χωρίζειν. ἣ κεχωρισμένα expl. 23, 13 sq. 
χωρισμός 77,9 93,11 241,4 

χωριστός. τὸ χωριστὸν τοῦ vod expl. 243, 

1054. χωριστὴ ζωή (ψυχῆς) 4,9 90, 9.18 

ψυχή 7,23 τὸ χωριστὸν ψυχῆς 59,31 90, 

0 54. χωρισταὶ ἐνέργειαι 17,28 102, 33 

enumerantur 59,39 00. 1 54. χωριστοὶ 

λόγοι 23,5 τὰ χωριστά 23,12 τὰ πῇ χω- 

ριστά (i.e. τὰ μαϑηματιχὰ χαὶ φυσιχὰ εἴδη) 

234,7 χωριστὰ τόπῳ 103,15 --- γωριστῶς 

Cay 48,17 248,13 287,22 Cwodv 75, 
18 76,10 παρεῖναι 73,6 

ψευδοδοξία 122,6 207, 24 

ψόφησις expl. 192,5 

ψοφητιχός 146, 23. 26 

ψόφος. περὶ ψόφου zat ἀκοῆς 119,11sqq. 

ψυχή dist. φύσις 24,28 52,34 71,26 -- ἡ 
ψυχὴ λόγος τις 80, 80 λογικὴ ἐντελέχεια 

87,14 οὐχ εἶδος 57,13 --- xata πλείστους 

τρόπους διαιρεῖται 289, Lsqq. ἡ ὡς ζῶντος 

ὠχρίασις 30D 

χαραχτηριστιχή Sive ὁριστιχὴ ψυχή (opp. 

ἡ ὡς χινοῦσα καὶ τῷ ζῶντι χρωμένη) 56, 

86 70,36 81,5 167,19 all. quae eadem 

dicitur 7 ζωοῦσα τὸ ὄργανον 126, 7 ἡ ὡς 

ζωτικὸν εἰδοποιοῦσα 190. ὃ 56. ὀργάνου 

ἐντελέχεια 45,16 ἡἣ καϑ᾽ ἣν κινεῖται (Opp. 

ὑφ᾽ ἧς xtvettat, ψυχοῦται) τὸ σῶμα 4, 
1154. 57,36 85,16 149, 8056. — φυτιχὴ 

Ψυχή 71, 21.25 80,11 110,7 116, 20 

αἰσϑητιχή 12,3 225,28 et saepe gavta- 

στική 215,30 ἐπιϑυμητική 41,26 χινη- 

τική τε καὶ χριτιχή 09, 24 56. --- λογική 

61, 11 95,4sq. 220,16 221,24 222.1 
320, 11 διανοητική 219,0 νοητιχή 221, 

81 242,12 opp. παϑητιχή 15,27 νοερά 

112, Ὁ προαιρετιχή 112, 48. πραχτιχὴ 

καὶ ἠϑιχή 289,15 — αἱ οὐράνιαι (ϑεῖαι) 

ψυχαί 32,12 47,17. 24 

ψυχικός. ψυχιχὴ οὐσία 61,25 237,37. 

εἶδος 80, 88 λόγος 67,22 ζωή 40,11 

ἐνέργεια (ἐνέργεια) 198, 8. 200,0 μόριον 

18,86 νοῦς (opp. ἀληϑής, κρείττων) 249, 

37 245,37 ἀκρότης 240,8 --- ψυχιχὴ 

χίνησις Platonis 312, 29 

ψυχοῦν 72, 14.16 15,9 76, 32 

ψύχωσις 51,10 

ὠδίνειν. συναίρεσις ὠδίνουσα τὸν μερισμόν 

47, 26 
ὡριαῖος 329, 29 

ὦσις expl. 305, 23 

ὥσπερ expl. 323, 3d sqq. 

ὠχρίασις dev συμβαίνει 305, 29 



Il INDEX 

Ἀλέξανδρος 6 ἐξηγητής 50, 37 52, 28 80, 4 
90,31 101,18 102,28 118,4 198,5 141, 
16.33 149, 29.31 160,11 206, 24 230, 
14 sqq. 260,1 279,30 284,23 286, 6 

302, 28 304, 11 320, 20. 22. 34 
᾿Αλχμαίων Κροτωνιάτης ὦν, Πυϑαγόρειος, τὰς 

δύο συστοιχίας ἢ αὐτὸς παραδοὺς τοῖς [1υ- 

Dayopetors ἢ παρ᾽ ἐκείνων λαβών 32, ὁ 566. 

᾿λναξαγόρας τῆς χινήσεως τὸν νοῦν αἰτιᾶται 
26,37 οὐ σαφῶς ψυχὴν λέγει τὸν νοῦν 

25,8 οὐ παντελῶς εἰς ταὐτὸν Ψυχήν τε 

χαὶ νοῦν ἄγει 21,18 ἀρχὰς (τῆς Ψυχῆς 

᾿σωματιχὰς χαὶ ἀσωμάτους) μίξας 90, 29 sq. 

μὴ xa? ὁμοιότητα ἡγούμενος γίνεσθαι τὴν 

γνῶσιν 99, 10 544ᾳ- φυλάττει ἀμιγῆ πρὸς 

τὰς ὁμοιομερείας τὸν νοῦν 220, 10 ἀπαϑοῦς 

ὄντος τοῦ νοῦ, ὡς χαὶ τῷ Ἀναξαγόρᾳ δοχεῖ 

235, 7 
᾿Δριστοτέλης τὴν ἐπιπολαιοτέραν xat οὐ 

πραγματειώδη γνῶσιν λογικὴν καὶ διαλεχτι- 

χὴν εἴωϑε προσαγορεύειν 21,19 τὸ φαινό- 

μένον ἀεὶ εἰωϑὼς ἱστορεῖν καὶ τὰ ὀνόματα 

κατὰ τὴν τῶν πολλῶν συνήϑειαν ἐχδέχεσϑαι 
εἴωϑεν 28,12 -- τὰ πράγματα ὡσαύτως 

νοεῖ τῷ ΠΙλάτωνι, ὀνομάζει δὲ οὐχ ὡσαύ- 

τως ῶ8, 10 — μόνην τὴν σωματοειδῆ ὀνο- 

μάζων κίνησιν 25,23 — ἀριϑμιόν te τὸ 

μεριστὸν ἀκούων πλῆϑος χαὶ κίνησιν τὴν 

χατὰ συνέχειαν προϊοῦσαν 62,11 ἐπὶ τῆς 

τῶν μεριστῶν ἐνεργείας τῷ τῆς χινήσεως 

χρώμενος ὀνόματι 312,25 ἀκίνητον xa- 

λῶν τὴν Ψυχιχὴν οὐσίαν 312,30 τῇ δυ- 

γάμει οὐ πάνυ ἐπὶ τῆς ἀμερίστου χρῆται 

οὐσίας 102, 19 ὅταν μεριστὸν τὸ εἰδο- 

ποιούμενον ἦ, φυλάττεται τὴν ὁμωνυμίαν 

(τῷ εἴδει) 221,22 ὥσπερ 6 ᾿Δριστοτέλης 

NOMINUM 

εἴωϑε διορίζειν (τὸ ἕν μὲν τῷ ὑποχειμένῳ 

τῷ δὲ λόγῳ πολλὰ εἶναι) 270, 80. εἰωϑὼς 

ἀχώριστα καλεῖν τῷ μεγέϑει οὔτε τὰ συνε- 

χοῦς μόρια οὔτε ἔτι μᾶλλον τὰ ἐφαπτόμενα 
904, 22 ἐν ἀφαιρέσει ὄντα τὰ μαϑηματιχὰ 
εἴωϑε δοξάζειν χαὶ λέγειν 299, 1 τὸ μὲν 

τί ἐστι τὴν οὐσίαν τῷ 7A. εἴωϑε σημαίνειν, 
τὸ δὲ τί ἦν εἶναι τὸ εἶδος 201, 9 τὸ τοιόνδε 

εἴωϑε τῷ χαϑόλου ἀπονέμειν 314,26 ἁπαν- 

ταχοῦ ὃ Δ. ἐπὶ τῶν ἁπλῶν νοημάτων χαὶ 
λέξεων τῷ τῆς φάσεως χρῆται ὀνόματι 

200, ὃ τὰ ἐξηρῃημένα xat ὑπερφυῆ αἴτια 

od ποιητιχὰ ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλους λέγεται 235, 4 

— μηδαμοῦ αἴσϑησιν ἐπὶ τῶν οὐρανίων 

προσιέμενος 320,32 cf. 318,13 τὸ τῆς 

φαντασίας ὄνομα πολλαχοῦ οὐχ ἐπὶ τῆς 

ὡρισμένης μόνης φέρων ἀλλὰ xat ἐπὶ τῆς 

διδάσχεσθαι δυναμένης 292,32 τὸ τοῦ νοῦ 

ὄνομα ἐπὶ πᾶσαν διατείνων τὴν λογικὴν 

ζωήν 280. 21 οἵ. 220, 38 566. 

᾿Ἀριστοτελικός. οὐ δεῖ τῇ Δριστοτελιχῇ 
ἐπερείδεσϑαι ἱστορίᾳ 26,14 ᾿Δριστοτελιχὸν 

ῥητόν 136, 30 all. 
Ἀττιχός 156, 28 

Bond, (οἰόμενος) τὴν ψυχὴν ὥσπερ τὴν ép- 
ψυχίαν ἀϑάνατον μὲν εἶναι ὡς αὐτὴν μὴ 

ὑπομένουσαν τὸν ϑάνατον ἐπιόντα. ἐξιστα- 

μένην δὲ ἐπιόντος ἐχείνου τῷ ζῶντι ἀπόλ- 

λυσϑαι 247, 24 

Δημόκριτος ἄτομα ὑποτιϑέμενος μιχρὰ ἄττα 
σωμάτια 25,30 μιᾶς οὐσίας ὄντα ἅπαντα, 

μεγέϑει δὲ καὶ σχήματι ἀλλήλων διαφέροντα 

26,1 οὐδὲ τοῖς χατὰ Δ. σφαιρίοις, ἐξ ὧν 

ἡ Ψυχή, πρὸς ἄλληλά τίς ἐστι χατ᾽ οὐσίαν 

διαφορὰ πλὴν ϑέσις 64,15 πότερον ὁ Δ. 

ἀπὸ σωμάτων ἐγέννησε τὴν ζωήν, ἣ ἐν- 
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δειχτικῶς τὴν νοερὰν ἐβούλετο δηλοῦν διὰ 

τῆς σφαίρας οὐσίαν, οὐκ ἔχομεν ἀποφήνασθαι 

960, 12. 10 τὴν ἀκινησίαν τῶν ἀτόμων οὐχ 

ὑπετίϑεντο οἱ περὶ Δημόκριτον 39,29 σαφῶς 

σωματιχὴν κίνησιν τῇ Ψυχῇ ἀποδιδούς 20, 

26 τὸ ἀδιάφορον τῶν δοξῶν τῆς τε Δημο- 
χρίτου καὶ τῆς Ξενοκράτους 63,37 64, Lsqq. 

ὑπὸ τῶν περὶ Δημόχριτον χαὶ τὸ δυνάμει 

αἰσϑητὸν ἠξιοῦτο ἐν τῷ αἰσϑητιχῷ ὑφί- 
στασϑαι 193,28 — ἐπαινεῖται ὁ Ὅμηρος 

ὑπὸ Δημοχρίτου 27,6.12 Democriti nomen 

v. praeterea 39, 19.23 137, 1 

Δημοκρίτειος. τῶν Δημοχριτείων σφαιρίων 

ἕχαστον 64,13 (ἡἣ Ψυχὴ χινεῖ) τῷ τοπιχῶς 

χινεῖσϑαι χατὰ τὰς Δημοχριτείους ὑποϑέσεις 

39, 33 
Διογένης. τὰ περὶ Διογένους ἱστορημένα 3], 

21 
Ἐμπεδοκλῆς φιλίαν καὶ νεῖκος λέγει τὰ χι- 

νοῦντα 25,9 μίξας ἀρχάς (τῆς ψυχῆς σω- 

ματικὰς καὶ ἀσωμάτους) 30,30 ἐχ τῶν 

τεττάρων αὐτὴν ὑφιστάνει στοιχείων καὶ 

ἐχ τῶν δύο κινητικῶν ἀρχῶν 27, 34 cf. 

282,31 οὐ σαφῶς διορίζει τὸ ἐπιγινόμενον 

τῆς ζωῆς εἶδος ἀπὸ τοῦ τῆς μίξεως τῶν 

στοιχείων λόγου 56, 2 

στοιχεῖα τῆς τροφῆς αἰτιώμενος 113, 4 οἵ. 

112,25 ἐν ταῖς αἰσϑήσεσιν αὐταῖς τὰ στοι- 

χεῖα τίϑεται 118, 9 σφαῖρος ὃν ϑεὸν ὑμνεῖ 

70, 17 cf. 68,2 τὰ φυτὰ λογικαῖς ψυχαῖς 

ζωοῖ 72,3 Empedoclis versus (vy. 199. 

330sq. St.) explicat 68,4 202, 25 

Ἡράκλειτος, ἐν μεταβολῇ συνεχεῖ τὰ ὄντα 
ὑποτιϑέμενος 31,32 περὶ ἩἩραχλείτου συλ- 

λογιζομένῳ ἔοικεν (ὁ ̓ Αριστοτέλης) 91, 27 

Θαλῆς ἐτίϑετο μὲν ὕδωρ τὸ στοιχεῖον, ἀλλὰ 

σωμάτων, χαὶ οὐχὶ τὴν ψυχὴν πάντως 

σῶμα ᾧετο 32,16sq. οἵ. 91,24 564. πάντα 

πλήρη ϑεῶν εἶναι ὠήϑη͵ τῷ μεμῖχϑαι αὐτούς 

ὡς συναίτια τὰ 

73,22 sq. μηδὲν αὐτοῦ ἐφέρετο σύγγραμμα 

31, 21 
Θεμίστιος (p. 124,22 Sp.) 151, 14 

Θεόφραστος ἐν τοῖς ἰδίοις Φυσικοῖς ἀπορεῖ 
τὴν ἐν ἀνϑρώποις φαντασίαν πότερον λογικὴν 

ἢ ἄλογον ϑετέον 286, 31 sq. ef. 190, 29 

Ἰάμβλιχος 6 μέγας 174,39 ὁ ἄριστος τῆς 

ἀληϑείας κριτής 1,11 ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτοῦ 

περὶ ψυχῆς συγγράμμασιν 1, 19 cf. 240, 37 

éx τῶν Ἰαμβλίχου εἰς τὸν Τμαιον ὑπομνη- 
μάτων 133,35 Ἰάμβλιχος ἐν τῇ ἀλόγῳ ζωῇ 

τάττει τὴν δόξαν 309,36 Ἰαμβλίχου περὶ 

τοῦ νοῦ ϑεωρία 217,27 --- Ὑ. praeterea 

6,16 49,31 89.355 187,37 214, 19 313, 

2. 6 sq. 

Ἵππων, ὃν xat ἄϑεον γενέσϑαι ἱστοροῦσιν, ὅϑεν 

χαὶ ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ οὐχ ἀξιοῖ συν- 
τάττειν αὐτὸν τοῖς φυσιχοῖς 32, 17 566. 

Κριτίας ὁ τὸ αἷμα τὴν ψυχὴν ϑέμενος, εἴτε 
ὁ τῶν τριάχοντα γενόμενος εἷς εἴτε σοφιστής 

τις, οὐδὲν ἡμῖν διοίσει 32, 29 
Ξενοχράτης ψυχὴν ϑέμενος ἀριῦμόν 10,35 

ἀριϑμὸν αὐτὸν ἑαυτὸν χινοῦντα τὴν ψυχὴν 

ἀπεφήνατο 90, 20 cf. 30,4 544. 66,2 τὴν 

νεσότητα τῆς ψυχῆς διὰ τῶν ἄχρων ἀμ- 

φοτέρων δηλοῖ 62, 3sqq. V. praeterea 

61, 23. 34 
Ὅμηρος a Democrito laudatus 27, 6.12 — 

Od. XVIII 130 sqq. interpr. 202, 25 

Ὀρφεὺς τί λέγει ἀναπνοὴν καὶ ἀνέμους 72, 12 

Παρμενίδης τοῖς νοητοῖς οὐδαμῇ φησιν τὸ 

μὴ ὃν ἐνθεωρεῖσϑαι 260, 23 
Περιπατητικοί, οἱ éx τοῦ Περιπάτου. τῶν 

II. ἔνιοι φαίνονται τὰ φανταστὰ ὡς ἀνούσια 

πάντῃ ἐξ ἀφαιρέσεως χαλοῦντες 277, 22 

οἴονται ᾿Αριστοτέλην λέγειν πάντα νοῦν μὴ 

ἄνευ φαντασίας ἐνεργεῖν 280, 28 cf. 208,10 

Πλάτων. τὸ αὐτὸ τὴν ἀμέριστον οὐσίαν χαὶ 

τὴν τελείαν ἐνέργειαν τῷ IL. δηλοῖ 26, 

25 ἐπὶ πάντων εἴωϑεν ὁμωνύμως τά τε 

εἴδη καὶ τὰ xat’ αὐτὰ εἰδοποιούμενα προσ- 

αγορεύειν 221, 20. ἀπανταχοῦ ἐπὶ τῶν 

ἁπλῶν νοήσεων τῷ τῆς φάσεως χρῆται 

ὀνόματι 200, ὃ --- πολλὰ καὶ μαχάρια ϑεω- 

ρήματα περὶ ψυχῆς ὑπὸ []λάτωνος παρα- 

δέδοται 1,8 οὐσίαν τὴν ψυχὴν λέγει 10, 

33 ἀσωμάτους ἀρχὰς (τῆς Ψυχῆς) ϑέμενος 

80, 29 ἐνίοτε χαὶ ἐπὶ τῆς τῶν ἀμερίστων 

ἐνεργείας τῷ τῆς χινήσεως χρῆται ὀνόματι 

312,26 ἐπὶ τῆς Ψψυχιχῆς ζωῆς τῷ τῆς 

χινήσεως χρῆται ὀνόματι 34,8 cf. 39,8.3 

τὰ μέσα (κινητιχκά) κινεῖσθαί πως βούλεται 

25,18 οἵ, 26,22 ἡ Ψυχὴ ὡς χινουμένη 

χαὶ ὡς αὐτοχίνητος τῷ IL. παραδέδοται 

312,15 ef. 98,7 τὴν σωματοειδῆ χίνησιν 

οὐκ ἀξιοῖ ἀκούειν ἐπὶ τῆς ψυχῆς 50, 5 οἵ. 

40, 23 128,9 οὐ λέγων" τὸ βέλτιον τῆς 

χινήσεως ἐπὶ τῆς ψυχῆς ὅ0, 29 βέλτιον 

εἶναι τῇ ψυχῇ μηδὲ μετὰ σώματος εἶναι 

ὁμολογεῖ 48,31 --- τὰ φυτὰ ἔφη οἷον κα- 

ϑεύδουσαν αἴσϑησιν ἔχειν 317,138.15 τοῖς 

ἀιδίοις ζῴοις αἴσϑησιν οὐχ ἀποδίδωσιν 318, 

19. τὸ ὀρεχτὸν (λέγει) εἶναι τὸ ἀγαϑόν 
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299, 1 — ᾿Δριστοτέλους πρὸς τὸν Πλάτωνα 

συμφωνία 246, 18 247, 14 v. etiam 98,10 

— Πυϑαάγορειον ἄνδρα τὸν Tipatov ὑπο- 

χρινόμενος 40,5 — Platonem praeterea 

commemorat 28,8 41,31 Πλάτωνος ἐξη- 

γηταί 1,9 ὁ τοῦ Πλάτωνος ἄριστος ἐξη- 
γητής (5611. Aristoteles) 245, 12 — Ilha- 

τωνιχῶς 149,5 287,33 302, 26 
Πλούταρχος ὃ φιλόσοφος, ὁ Νεστορίου 21, 

85 50,37 118,9 151,13 160,12 180,13 
186,27 193,32 260, 1 282,38 292, 32 

302, 25 304,9 320, 29 
Πλωτῖνος μένειν τι τῆς ψυχῆς τίϑεται ἀεὶ 

ὡσαύτως χαὶ χκαϑαρῶς 6,12sq. ἡ ἀμέριστος 

τῶν ἀδιαιρέτων νόησις ἀναμάρτητος κατὰ 

τὸν Πλωτῖνον 200, 5 ef. 261, 23 

Πρόχλος ὑποτίϑεται καταχερματιζόμενα διὰ 

τῶν πόρων ἀλλήλων διϊέναι (τὸν ἀέρα χαὶ 

τὸ πύρειον φῶς) 194, 7 
Πυϑαγόρειοι συμβολιχῶς εἰωϑότες φιλοσοφεῖν 

40, ὃ εἰς τοὺς προβλητιχοὺς τῶν τύπων 

ζωτιχοὺς ἀποβλέποντες λόγους οὐσίας ἐτί- 
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ϑεντο τὰ μαϑηματιχά 233, 8.12 ef. 85, 1 

277,2 σημεῖα ὑποτίϑενται ὡς ἀρχοειδῇ 
τῶν διαστάσεων καὶ αἴτια ὁριστικά 251,27 
ἡ ἁρμονία χατὰ τοὺς [lvdayopetoug οὐσία 

λεγομένη 53,24 — εἴρηται ἡ γῆ κύβος 
χατὰ τὴν ΠΠ|υϑαγόρειον παράδοσιν 68,5 — 

οὐσίαν τὴν ψυχήν φασιν 10,33 ἀσωμάτους 

ϑέμενοι ἀρχάς (ψυχῆς) 30,29 μυϑικώτερον 

καὶ τὰ ἄλογα ἐδόκουν ταῖς λογικαῖς ζωοῦν 

ψυχαῖς 72,2 τὴν λογικὴν εἰς ἄλογα ἔφασχον 
εἰσκρίνεσϑαι ὀχήματα 51,25 V. praeterea 

26, 15.17 28,8 32,3 41, 27 
Σιμπλίκιος lectorem ad alios libros a se 

scriptos delegat: ἐν τοῖς εἰς τὰ Meta ta 
φυσιχά μοι γεγραμμένοις 28, 20 ef. 217,26 

ἐν τοῖς εἰς τὴν Φυσιχὴν ἀκρόασιν 198, 5.6 

οἵ, 85,14. ἐν τῇ ἐπιτομῇ τῶν Θεοφράστου 

Φυσιχῶν 190, 29 

Στοά. παρὰ τοῖς ἐχ τῆς Στοᾶς χατὰ τὸ ἀτο- 

μωϑὲν εἶδος ἰδίως λέγεται ποιόν (τὸ σύν- 

ϑετον) 217, 36 sq. 
Xapwvetov. ἐν τοῖς Χαρωνείοις 194, 15 
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p- 17,14 legendum est ἀπορήσοι ἂν p. 84, 21 legendum esse videtur els (tiv 

p- 19,3 legendum est τροπήν οὐσίαν» τὴν ἐνέργειαν 
Ρ- 29, 29 legendum est cum cod. D Ρ- 84 π. 29 1. πρώτην xat ὅρον BM 

ἀλλ᾽ ἐξ ἐχείνων μὲν ὡς ἐξηρημένων p. 85,16 cum cod. P legendum esse vi- 

αἰτίων, ὡς δὲ éx στοιχείων xat ἀχωρίστων detur πρώτη καὶ xad? αὑτὴν 

αἰτίων τῶν ἑκάστοις συστοίχων p- 117,1 legendum est ἔχῃ 

p- 33, 32 legendum esse videtur πρόληψιν p- 317 n. 10 1. ἐνάργεια V 

p. 66, 37 legendum esse videtur χαϑαρῶς Ρ. 317 n. 39 1. τροφῇ V 

p- 80n.2 1. tH V Ρ. 324,19 cum BPRV legendum est od 

p- 80 n. 20 1. ἀλλήλαις BM δύναται εἶναι 







J 

1! 

cea) 

ὶ 3. 
Sy 

5 4. ‘] 
Jp 

i 

= a 

J 

‘ 
ι 

a 
Uy 

' 

᾿ 



᾿ν 



SPECS SEUUWA αὐ te Ec ΨΥ ὦ ISO 

PLEASE DO NOT REMOVE 

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 
------.-------η.  ὉτὉὃὉὃΘὃὋ ΦἉὋΦῦΌῸΟῸ 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY 

PA Commentaria in Aristotelem 

3902 eraeca 

A25 

1882 
Wie 



ἐκ iia : a 
᾿ς ἯΙ 

Tapa ων 8 
i fai) 

ad 
Darina Yast t 

Ay ie 
ive Ly ae 
Ἢ ΠΥ ΡΝ na 

bos SIE AA Nas = ae ΓΞ a ee 

ΩΣ pia 
shin ἌΝ 

ie 

cee 11: 
a SiR τ ἀνὰ Ὁ 2 

i fide Bae aa 
ia} ὯΝ ὙΠ, wae 

Hi ta ie 

uy (add 
tee DN RE Κρ: SA 

RII 7 τῇ 

me aa 

MNT FE DY 
a cay yee ase Uk 

BASE HRD E 134 ξ 
Betas te PRR ah. 
δ DDT TE PIV Le ρα ΟΝ ter 

ΩΣ ΜΕ Ηηι x 
Sorta 

yr DER 
ΤῊ Ἣν 
ἘΡ ρα αν renin ΔΝ δ κα 
idl et 

mio Eee aa Meike 
SE 

ahh apes 
DP LPIA NAMEN S Wi Yak τόν 

prince hate 

( avast ΓΙ 
We Mee) 

(pu 

WIT Ay eh ΟΝ ΤΡ By ᾿ ἵ i py ebay 

ΤῊ a A 
Vit ty 

ba ‘i sig " Ὶ 5 

i Genet ὧν ἢ } Aas een 
ὩΣ ἌΡΗ Wage papas eh Apary 

ae May 
νυ 

nt 7 ‘4 tite t 
πὰ ty VON MPS 

Ha ney i 
, a ἢ 

Sd ΡΥ ene 
yy srt Nae een 

ΩΣ 
Maoiee 

ty ΠΝ, 
ἐν ΔῊΝ 

EELS 
ἡ τὴν 

ΠΑ ἘΝ Ties Le 

Mab iaery 

ΠΝ 
ἐς minh y Abi 

P, ¥ 
We Dh Seas 

Sh ia tebe 
oid Whe yrs 
Ve papa KASS Pot ΣΉ Ui? 

arn, shun Peete ilu ΘΔ ΝΣ 
ee Bee Bey Pad APUG oh 

SRA uh 3 
ὯΝ 

Ὁ ¥ 
ores sR i a kes toes th 

ur) Bis th} 

ey" MEANS BS 
yal ee PSA Nf HAH 
conte YEAS YM reel 

ΠΥ] ἘΣ Εν, 
Ύ lay) Sib neva My 
FRED Ky Ὁ} WADA ah ΜῊΝ ᾿ eit ᾿ 

TEE IS A, ¥ 

eb Pad bike es Whe 
at 

AM Ay hwo 
BALA ων εν 

FMA DOL ey uy4-¥39 Y batt Oh eens 
Ys Aran Tag 

i saan ASN νυν 
ὙΓΡΌΝ ΥΔ' Dw 
Py Povriatags 

44? $e 

πὸ 

τῳ.» es Ἧ i 

Ne να 
ΓΑ ἐν 

Sek, ον 
ἜΝ 

“ἢ ΕΥΎΗ 

ΣΕΛ ΟΝ ete 
ἊΝ 

ἌΝ Py SH 
ἜΝ ΝΣ iy 
sls 

opt i 

si tie 
aise ΠΟΥ ΜῊ 

EY hp PiU δ 

ΕΝ Ay Wy 
Pati Vad un AnD 
Snr he Sot νδ΄ Ἀαν 
ΑΝ eat Ὁ 
LRN Fey a yd 

DNs NATE Rone 
SS ΟΣ λῆν NEN ads 

ἰδὺ Ἃ Ree 
iy ah 

yey avin 
Avena hos 

AP > ἜΗΝ fs i Ave 
. αν πα 

iy eh, i Hah τὰν 
pease penta ts ὍΝ 7 

ΤΑ μα Ἣν 
Bh ὧν 

a een ii Be ane ey ἊΝ bet 
vada ἼΛΗΣ ΤΉ ΩΝ ᾧ id yah δὰ, 
ἥ A “al Boke My iN ᾽ 

rads Yeaky ᾿ ἦγ} ἀπ 
ah Ae δ 

Wabi 
ance 

cn 
aN ὍΛΩΝ 

ΠΗ 
ΔΝ, wh re! } ’ 
ἪΝ i 5 «ον ΠΝ Apap 

acta ἡ ‘ ee on αὶ ἮΝ Mate A. 

yy ἣν 
NY en ΡΝ 

NV νυ εξ 
Vy 

“γον 
Hy δ ναλ hana din 
ΤΉΝ 

ὧν ἀγὶ ἈΝ ΝΥ ἊΝ 
WV ey 

ny ANE PVC ai} 
WS ataielts ΕΠ 

ay ἦν 
one eeu ἀπ A eke Se? in 

τὸ 

A Me MR 
ἀρ κῃ iets ΠΝ 
ΠΝ 

shag tla yy trly b> 

fSoist 
NN een Naa λει 


